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IV A S
DO GRANDE

luís DE CAMÕES,
príncipe DOS POETAS HEROYCOS,

& Lyricos de Hefpanha,

KOVAMENTE DADAS A LUZ COM OS SEUS LUSÍADAS
COMMENtJDQS PELO LECENCIADO

MANOEL CORRÊA EXAMINADOR SINODAL
dojArcebifpado de Lisboa , & Cura da Igreja de S.Sebaftiaõ da Mouraria,

& natural da Cidade de Elva^

COM OS ARGUMENTOS DO LECENCIADO

TOAM FRANCO BARRETO,
E agora nefta ultima Imprefaô coríeBa.tB acctefcentada tom a fua Vida efcriU

PorMANOELDEFARIA SEVERIM,
OFFERECIDO ^0 SENHOR

ANTÓNIO DE BASTO PEREYR A,
DO CONCELHO DE EL.RnT NOSSO SENHOR. E DO DE SUA

Real Fazenda,feu Secretario,&' fui^da Inconfidência,& daí Jufttfica0esy

& Secretario da Augufiiffma Rajnha Noj]aSenhora,f^edor defua Fa-

zenda,& Efiado , Chanceler mor defua Ca^a,& da da Suppli-

caçaôyPrcadente do Concelho da dtta Senhora,& dignij^

fimo Regedor das fufiiças ,
&"€.

LISBOA OCCIDENTAL,
NaOfficinade JOSEPH LOPES FERREYRA, ImpreíTor da SereniíTima

Raynha NoíTa Senhora, & à fua culta.^ ^

M.DCC.XX.

Com todas as licenças necejfarias^





AO SENHOR
ANTÓNIO DE BASTO PEREXRAí
Do Concelho de El-Rey Noffb Senhor,& do de fua

Real Fazêda,íeu Secretario^&Juiz da Inconôden^

cia,&dasJuftificaçóes,&SecretariodaAuguf.

tiflima Raynha NoíTa Senhora, Vedor de íua

Fazenda, & EíTado,Chanceler mor de íua

Caza, & do da Supplicaçâo,Prezidéte do

Cócelho da dita Senhora 5 & dignií-

fimo Regedor das Juíliças, òcc.

psip^^^^^Sl useA efía no'va Eflampa das Lufiaãas 3 que e

cre^vco o Virgílio PortugueZj o Grade Luís dt Ca-^

moes Principe dos Poetas de He/panha^ (já [em a

notta do Efcuro pois "vao comentador por[eu ami^

00^^ com temporaneo o Lecenciado Manoel Cor«

^ ^ rea ) o amparo de V. Senhoria nao como aZjtlo de

'defez,^^ mas como Oráculo vivo da Juííiça\ porquefe eíla faltou anti-

gameme em remunerar aquelle grande efpiríto-ique unindo hum0 oU'

tro mimprio de Palasfoy terror em Africa^ afombro em^ Europa , &
admirarão na Afia \

protegidas agorafuás obraspor hum Illuílrijfmo

Mecenas Regedor das Juíliças,conhecerá o mundofatisfiyta a queyxa

de quando confagrados pelo [eu Autor ao Seremffimo Rey D.Sebafiiaò^-^^^.

forao menos eíiimados pelos que affisliao aquelle Principe^vendoja na

protecção de V*Senhotia emendada a injuria tao indijculpavel (
qual a

de Ajax morto na reíiituiçao das armas de Achilles )
pelo pnmeyro

i^ ú Minifiro^

f onar.

-,£*!



Minijlro-) me rege as Juíliças^^ que ao lado do maisperfeyto^^ So*

berano Monarchaeftima os hons Engenhos favorece as boas Letras»

porme em a Efcoía de Minerva com tantos eíiudos as adquirio F.SC'

nhoria-sCf com tanta comprehençao as profeffou^que admirao em V.Se*

nhofia todos o q deHercí4les fabulou a anttgaGrecia acopanhando a me-

lodia das Muz^as com a valentia da Mafa 5
pots qual outro Hercules

nafortalez^a àa Juíll^a-i defpedaça V.Senhoria com o baílaoos deliãos

qiiAndo mais ferozjeS')que o Dragão deLerna^infejiao a armonia da Re-

puhlíca^vwcuUndo o temor com a docelidaàe,^ o refpeyto com o amor^

virtudes tao admiráveis em V» Senhoria comopróprias defeo emprego,

(f dojQo nafcimentoipois naõfi he V.Senhoria vigilamijfimo Secretario

de ambas as Aucufiijjimas Mageflades > (^ Minifiro de Graduação

taÕ altijlima-) que como Athalantefuftenta na Juíliça^ (^ Concelho to^

do o Luzjtano olobo^mas tambe he V,Senhoria efclarecido tronco das II^

luftrilfímas Familias dos Baftosj Pereyras,Prefi:elIoS)Rágeis,

& NLcllos^enlaçadas todas na antigai^felevada Arvore da ajcend^»

cia de V.Senhoria^ qualidades q vencendo os majores Elogios ao mefmo

i^gínn tempo ,
qi4e tornaÕproblemático o que efcreveo S.Joao Chnfologo. Ma-

^^* jor eít í n n ata gloria quain quaeíita
, faz^em certo o quepor V.

caíTiod. Senhoria dll[eCaflodoro^\^XX\m\^\X.'àlXÚ\•^%Úy^nÚQ^K^^^^ me-
Epift.j. ruiíli placere de propriis. Adereçapois a aceytaçaÕ de V.Senho'

ria huma obra^quetor tantos titulos lhe he devida^como também a lar'

ga vontade com quefou obrigado a dez^ejar continue o Ceo a V* Senhoria

vida-i (S' SuccejfaÕ tao dilatada como feus mais afeãuozj^s criados de^

frecamos

DE VOSSA SENHORIA

Ornais obzequiozo,& obrigado

MANOEL LOPES FERREYRA.

PRO-



^ OL OG
A O L E Y T O R.

M íGO 011 inimigo Leytor quem quer que fores
, que para eftá

Obra te efcuzo irdínadò fabcràs
, quevendo o muyto cuydado

com que todos procuravaó asObrasdonofiò Grande Portuguez
Luís de Camões

, & a falta que havia delias ; determiney (por
fazer íerviçoà Pátria, & aos amigos, que com grande anciã me
pedíaõ publicalFe novamente as luas Obras ) de as mandar ajuntar
todas quantas o nofiò Infigne Poeta compoz , & dalas à eítam.pa:
pondo-as na forma que verás , & os Luziadas Commentados pelo
Lecenciado Manoel Corrêa o mais íiel , & verdadeyro Comraen-
tador dellas,pois era muyto amigo,& comtemporaneodeíienolio

Principe da Poezia , & com quem continuamente converfava, & me certificarão, que
por fer taõ verdadeyro fora muyto eílimado o dito Commento.

.
Também entre tantos Efcriptores

, que o fizeraõ da Vida do noíTo Poeta , fe eílimou
porunica naõ fó no eftillo douta , mas verdadeyra na Hiíbria a que compoz Manoel de
Faria Severim, & efta achey ler de mais agrado para os curiozos,como o de fazer aos mef-
inos , o goílo de que eílas Obras fe impnmilkra de folio naõ reparando no cuílo da Im-
prenfa^ íó para que elles como me diziaõ acreditarem as fuás Livrarias pondo nelías eíle
tao fuperior Volume, o qual leva no principio deíle Livro o feu Retrato verdadeyro, fey-
to ao natural, & de corpo inteyro atè agora não viílo em Livro algum:d: affim te oíFereço
dia Obra , nào temendo , como diííe às tuas Cenfuras fe fores inimigo , porque a tua mor-
dacidade não pôde entrar , nem fubfiílir à viíh de tantos Varões Sábios , que o aplaudem
naõ fó Naturaes , mas Eílrangeyros ; pois para eftes terem também a gloria de as logra-
rem as verterão nos feus próprios Idiomas, em quemoilraõ o grande apreço , que fazem
de taes Obras , & o quanto as acreditáo , & aíTim ficarás com a tua malevolencia repre-
hendido, comanotade ingrato pelo quedefprezas , &com a de ignorante pelo que
calumnias ; & f&fores amigo, jàfey que es douto , cSí que me hades rogar muytos bens
porte fazer patente o que lià tanto apetecias, & Iià tanto dezejavas.

Vale.

LI-
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LICENÇAS
DO SANTO OFFICIO.

PO'de-fe tornar a imprimir os Lufiadas de Camões de que trata eíta petição, &im-

prciras tornaràõ ( peio Meílre Frey Pedro Monteyro Qualiíicador,conferiaas )
para

fe lhe dar licenca,quecorráo,&femellaiTao correrão. Lisboa^i de Mayo^de 1715.

Hajfe. Monteyro. Rlbeyro. Rocha. Barreto. Fr.Lencafire.

DO ORDINÁRIO.

Confirmamos a licença concedida para a imprelTaõ do Livro de que fe tratta ,& tor-

narà,para fe dar licença que corra iem a qual nao correrá. Lisboa Occidental 30. de

Julho de 1710. T>.J.A.L.

DO PACA
Ue fe poíía tornar a imprimir viílas as licenças do Santo Officio, & Ordinário,& dei

..^.pois de i mprell o tornem à Menza para ie conferir , & taxar , & iem lilo nao correra.

LÍbboa 2i.ue Agoíto de 1715-.

Cojfa. Andrade. Botelho. Galvaó. Noronha,

eminentíssimo senhor.

POr ordem de V.Eminencia conferi as Lufiadas de Camões comentadas pelo Lecen*

ciado Manoel Corea,& as mais Obras de Camões unidas neíle Tomo, & eílaò con-

formes com o feu original. S.Domingos de Lisboa Occidental 19. de Agoílo de 172.0.

Fr.'Pedro Monteyro.

lílo eflar conforme com o original, pôde correr. Lisboa Occidental X7. de Agoílo-.

deijio.
Rocha, Fr.Lencap-e. Cunha. Teyxeyra.

lílo eílarconfórmcpòde correr. Lisboa Occidental a9.de Agoíto de 1710.

Tt.J.J.L.

'T* Axaõ efte Livro em dezoyto toftoens. Lisboa Occidental 19. de Agoíto de 1 710.

Botelho. Tereyra. Galvão, Qliveyra. Noronha. Teyxeyra.

VIDA
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V I,D
DO GRANDE ^

LUISDECAMÕES
príncipe dos poetas de hespakha.

m^^.

íendimemo humano . o qoa como feu fim feja o conhea-

mento da verdade, n5o ie fetisfax, como diz oF'l° °^' «^
naõ alcançar a cauiaverdadeyra das '=°"»';,I^X, Lri/n
leu fundamento todas as difputas , &9"^«°^!,f/„S"™:
cias,querendo moftrar cada qual.que

a fua
>«>«""J^-íf

.juftada com a razaõ natural àe cada couza. Daqui nafceo ^fff^f/™:ffJ^^^lf^eL matéria tantos livros. Daqui tatnbem comporem-fe""'^^i^^^^^/^™
hum mefmo Príncipe, ou Varaõ illuftre,nas quaes o Siueult mamente ar^ere, pro

cura apurar a verdade com mais particulares <:'r^"""»^'»^l'°"™™"/fo^
te os cazos,& íuccellos das couzas,masos concelhos, & razoes com que toraotey

tís Pelo que por latisfazer a efte taõ divido dezejo , nos pi-^ceo. devíamos tam-

bém efcre^er \ Vidado noílo Poeta Luis de Camões Príncipe dos HeroKOS de

Hefpanha ,por quanto o que delle anda impreflb he tao pouco • & *mmwo^^e

náoLsfazemmuytaparíecom oque todos pretendem
?'f

'
''^ ^^"'^'^^^^^^^

rõesicomo he a qualidade, vida, coftumes,engenho, f'=yÇ°f'i^,,7"SSrde
dades fem as quaes fica muyto imperfcyt. a noticia 4"/^^ ,^^XL"acâo«^^^^^^^^
hum homem inCgne. De todas eftas couzas vay

''"^^«""f"™^^^^^^
foy pomvel à boaliligencjaque fobre iffo fe feapro^^^^^^^^^^^

tedoque o mefmoLuisdeCaiBoesdefi fe'ef«emieus venob ,

mente os Poetas deyxão efcritas fuás vidas :
porque he

"f
""'!°'

?Xs E coSo
wrle de contar os trabalhos, que padecerão , depois de efcaparcm delks tcomo

LuisdeCamõespaflbua m/yorpartedavdaemper^oes &^
rios , não he muyto quebs deyxaíTe poftos em ™5™"^

'Jf P°3os começaremos
que viveo tinha efcurecido empartea clareza

-Ifff^^^f^XaftmfuaTraquefo-
eftaRelaçâo de fua Vida.dando-a hum pouco mais larga de fua íamiha, P»"']"^



Fam"lia

dos Ca-

mões.

Vida do Grande Luis de Camões,
bre efíe illuílre fundamento fique mais eílimado íeu engenho
A i^milia dos Cainoes

,
he natural do Reyno de Gali?a ; Úm aDpellido dizem al-guns, que he alcunha tomada do palFaro Gamão, a quem os antigos chamarão ?.r-^hyrto

,
celebrado ae muytos Autores pelaadmiravel propriedade de morrer ven-do commetter adultério contra o fenhor da cafa. Alciato o tra? no Fmhiem.

ponimbolodavergonha,& honeílidade,com eítesverfos
^^•

TrophyYto,T>ominifi'mcejnttn£dibusuxory
T>eJpondetque animum^jjraqtie doLoreperit.

Abdita in arcanis natura eft caiífa:fit index

^ ^'incerahacvokícrisceYtapudicitia,

pane dhendor
*^™°'' "'*"""' "'"'"" ^"*' '^^^ ''"^^ °'' '"""^ ^^^^^ «^«^^y»

'7-* '

ík
Exprimentoufe algaWhoraMc.

A?:rT^^tn'^'''
^^^ "''"' '"' ^^^^ ^ob^-^nome alcunha, fe nam appellido, tomadodo Laftello de Camoes,tanvantigo no Reyno de Galiza, q Jà fe faz delle mènçan' naChronicadeb.Maximo, fituando-o unto do promontório Nereo , que^aorVScnama Cabo de Hnis terra. Deite território hà noticia

, que tomaram nom' os Pe!ros chamados Camoefes, tam conhecidos em todaHefplnha, & que daqui fewln.m paraas outras Provmcias delia, onde hoje fe vemL gr^nde^copLT&o^^^^^^

'

.

Melhor tornajos no terreno alhcyo
PrmcipaImenteneílexReyno,porquefamosnoírosmuyto

aventaiados nofabor &fuavKiade aos de Galiza,& por ilFo muyto mai. prezados. O^So da fl nn^^^^^^^ Camões
,
que paíFou a Portugal foyVafco Pires de Camões erimpom^Dom i ernando,por ter feguido luas partes contra El-Rey Dom Henrínue de Ca7

tellaobaítarao. Deu El-ReyDom Feniando nefte Rey?o aefe"SSdo que deyxàra em Galiza,as ViUas do Sardoal,Punhetl^4all^&Anlnl™o Concelno de Geílacò,& as herdades ,& terras, que foram em Eílremos & Avkda infante £?ona lieatriz, cV o íez Aleayde mòr di ^ortalegre!& A em^^ & humdps p^mcpaes Fidalgos c|e íeu Çpnlelho. Obrigado VaiS Pií;3 m tó^gu,o aepois as partes das Raynha. Rona Leonor , & Dona BeatiTz contrElRev•Domjoamol.de Portugal
, como largamente fe contem tudo nas Cbronicarda

jneímo Rey.Peío que lendo prezo na baralha de A Ijubarrota perd^oVodos os Vaf^
f^l os,&fortalezas,quetnihanoReyno,&i:àmeatelhedeyxou benigna ade Real

p.[oaó o
em Ai.quei ,ik Lisboa de que feusdefcend entes inítituiram depois morgados ren-

& X.8.
1^'^=^^^^'^%^^^spe O WeHidodo^ponmdoresdeuopovonomedeCamoevras

'T ^-ff
^p"''!^'' ^' '°

^""ft ^^"^^^^ ^^^ humafilha de Gonçallo TinreyraaS
:':^l!-^l ^^"^

'^T^^
fez Capitam mòr d.s Armadas de í>ortugal & eÍRev

Régulos P^^mJoam o LíendoíundadetenfordoReyno lhe deu a Gapitant deUsboa £•
^>Ei-Re,4epoisfegmndoaspartesdaRaynhaDona Éeatris fe intitulo^u Meftre de Chífta

"^^^^'&ÇGnílançaPiresdeCamõesmulherdePeroScverimFidaleoFrancez de

D.joaó l
Jjio ^«'^ou com Conllan(:a da Fonfeqa , filha de Afonfo Vaíqiies da Fonfeca A cav

^'^'^ "^•^^{^í^^^^l^^^-Liomi!, progenitor dos Conde, de Marialva)da qual teve Anto-

S? TZTtc^T''''''^^^^^^^^^ de ^ona Aldonça^
illS. j' ^^^^-'^^mocs molber de Ruy Cafco Aleayde mòr d'Avis.

"
^

J°*' " ^' A . ;?ri 1 i'f
^^
C?.mocs calou com Ignes Dias da Camera, íiiha de Diogo Afõío daAguiar aaljhaaâMadeyra

, «^4eAuaprimey.ra mulher Izabcl Gonçalves daCa^^
mera.



dtí

^rincipedosToetasdelTefpanha.

inera,fílha dejoaõ Gonçalves da Caraera-primeyro Capitão do Funchal, & próge^

nitordos Condes da Calheta , da qual teve António Vaz de Camòes , Simão de

Camòes,& Duarte de Gamões.
'

António Vaz de Camões cafoucomDonalíabelde Caítro filha de Dom João

de Caltro(irmáo deDom Fernando de Caílro,que foy Avò do primeyro Conde de

Bailo) & de Dona Franciíca de Brito filha de Fernão Brandão o Velho de Évora,

da qual teve a Lopo Vaz de Camões, & Luis Gonçalves de Camões que fez hum

mor<^ado em Aviz chamado da Torre,que hoje polfue Simaõ de Camões filho de

Duarte de Camões , teve mais a Dona Francifca de Caíiro molher de Dom Marti-

nho de Souza. .

Lopo Vaz de Camões cafou cõ Dona Maria da Fonceca filha de Gafpar Rodri*

guês Preto ,lilho de Jorge Rodrigues Preto Eílribeyro mòr da Fmperatris Dona

iiabel , da qual teve a António Vaz de Camões,& Dona Anna de Cailro mulher de

Db^o Lopes de Carvalho,Senhor dos Coutos de Negrellos,& Abadim.

António Vas de Camões caiou com Dona Franciicada Silveyra, filha deDom
Álvaro da Silveyra, filho de Dom Diogo da Silveyra, Conde de Sortelha , & (íuar- '

da mòr d'El-Rey DõJoaõ olíl.da qual teve a Lopo Vaz de Camões,& outtos filhos

que hoje vivem.
. * •

joíio Vaz de Comões filho fegundo do primeyfô Vafco Pires de Camões, foy Arccns

vaííallo d'El-Rey Dom Afofo o V .(titolo muyto principal naquelle têpo) & fervio ^é
J^'^

ao mefmoReynas guerras de Africa, &Caflela. Viveo na Cidade de Coimbra da camõL

qual foy benemérito Cidadão , indo por feu Procurador às Cortes daquelles traba-

Ihoíbs tempos da criação d'El-ReyDom Afonfo , teve o cargo de Corregedor da-

quella Comarca : otlicio em tam de grande jurifdiçam ; porque naõ havia mais de

leis noReyno , & ordinariamente erão fidalgos muyto honrados, & não profeíia-

yào letras ; como amda agora fe ufa em algumas partes de Hefpanha. Tudoiflo

conítadoEpitahodeíua iepultura, que ella em huma Capella daCrafta da Sede

Coimbra ,que o meímo João Vaz de Camões mandou fazer,onde à p^rte do Evan-

gelho fe vè hum tumulo levantado de mármore , todo lavrado de figuras de meyo

relevo,& nos cantos duas mayores com efcudos das fuás armas nas máoSj& em cimia

do tumulo ellàa figura do melmo Joáo Vaz armado ao modo antigo com huma

eípada na mão, & aos pes hum rafeyro deytado. Eíla Capella tem agora o arco quaíi

tapado de huma parede de tijolo, porque como faltarão os defcendentes do iníU-

tuidor,íicou devoluta,& fem aver quem a ornaíre,& tiveílè cuydado delia.

CafouJoão Vaz de Camões com Ignes Gomes da Silva,filha baílarda deJorge da

Silva , o qual era filho de Gonçallo Gomes da Silva, & neto de Diogo Gomes da i

Silva , irmão deJoão Gomes da Silva, Alferes mòr d'El-Rey DõJoáo o I.& fenhor '^

de muytas terras. Delia teve a Antaõ Vaz de Camões , o qual cafou com Gmmar
Vaz da Gama (dos Gamas do Algarve q trazê fua origem dos de Alentejo)& delia

houve Simão Vaz de Camões , que indo por Capitão de huma nao à índia fegundó

Pêro de Maris , fe perdeo na Cofia de terra firme de Goa,& efcapando do naufrá-

gio morreo pouco depois na mefma Cidade. Foycafado Simaõ Vaz com Anna de

Macedo (dos Macedos de Santarém) & delia teve o noíTo Poeta Luis de Camões.

Eíles forão feus progenitores , pelos quaes fe moftra que naõ foy menos illuítre nó

fangue, que no engenho ; & ainda que a falta dos bens da fortuna em que fe criou

(como quem perdeo o pay de taõ pouca idade,)lhe tiralfe em parte os ornamentos

exteriores , com que fe faz eilimar a nobreza , naõ lhe pôde nunca tirar a granaeza

de penfamentos,,que de feus antepaíTados herdara.

-Nafceo Luis de Gamões Reynando El-Rey Dom Manoel ,
pelos annos de 15-17. Pátria dá

na Cidade de Lisboa , como o teftiíica Manoel Corrêa feu Comentador >
qUe,L^";^/^«i

o conheceo,& foy feu fimaliar amigo,& naõ em Coimbra como alguns ciiydarao,

pela vivenda antiga que feus Avós ali tiverão. Por eíla rezáo chama tantas vezes.

âo



Pliit. in

Vit. Ho-

mer.

Vida do Grande Luís de Camões^

^o Tejo, pátrio, & invoca no principio dos feus Lufiadas as Ninfas do meímo rio,

dizendo:

E vos Tágides minhas^foh criado^ &c.

E no Canto 3 .eílanc.t . quando pede favor a Caliope:

Toem tu Hym^ha em effeyto ineu defejo^^ç.

Porém naõ foy fò Coimbra à que contendeo fobre ter por leu filho tâõ excellente
cngenho;pois antigamente as lete Cidades Gregas pertenderáo cora nao menores
invejas o nafcimento de Homero,querendo cada qual,ler lua pátria. Sendo moço
foy eitudar a Coimbra , q então começava a florecer em todas as Sciécias por bene-
ficio de Ei-Rey Dom Joaõ o lil. condufmdo eíle excellente Príncipe para meílr^s
dellaSjVarões infigneS)& dos mais peritos que entáo avia em Europa,dos quaes eJle

aprendeo alingoa Latina, & Filofoíia,& mais letras humanas com tanta perfeyçáo,
com.o moilráo feusefcritos , & adiante.diremos. Deita ellada em Coimbra face
mençã o em alguns dos feusverfos , & em particular na Cançáo q na icgunda parte,
das fuás Rimas he a 2 . & começa;

Vaõasferenasagoas^c^
O mefmo fe ve no Soneto 139. da primeyra parte dasRimas que diz:

'Doces^ê claras agoas do Mondego,^c.

Deites, i& outros verfos que fazia naquelle tempo fe vè bem quam cedo começou
a exercitar a Poefia, & com quanta perfeyção; & como cila arce feja às vezes mais
eítimada nas Corres dos Príncipes, que nas efcolas, parece que efta o trouxe outra

Re def- vcz a Lisboa , onde continuou algum tempo, até quehuns amores, que(fegundo

JaCone.
^^i^^emjtomou Bo Paço o fizerao deílerrar da Corte.DefLa aufencia parece fe quey-
xa naquella lua Elegia que começa:

,

OfulmonenfeOvidiodefterradoMc
Onde depois de deferever o fentimento que Ovidio tinha no dcilerro , diz aíli:

'^Dejta arte me afigura a^hantafia^^Sc,

E mais abayxo:

.

Ali me reprèfentà efla lernbrançã^^c.

E porque naõ cuydemos que falia de alguma das fuás peregrinações fora do Reyno
diz logo abayxo as coufas que via do lugar onde eítava degradado:

Vejo êj>uroJtiave^ brando Tejo^c.
ÀiTifte Ncíle comenos devia de paílar a Ceuta, onde eíleve algum tempo , como fe vè da
cm Atri- fua Elegia,que começa:

Aquellaque de AmWdefcomedido^têc^
Onde abayxo dis:

Ando gafiando a vida trabalhofai^c.
E logo:

E com ijio afiguro na lembrança^c. '

Aqui parece teVe fua primeyra milicia , E que n'algum recontro com os Mouros,
foy ferido de hum pelouro no olho direyto, com que o perdeo, como elle toca na
Cançam que começa:

Vi7ide qúameutam certofecretario.
Onde depois de cantar os fentimentos de fua afeyçáo,diz aíli:

'Defta arte a vida nQUtrafuy trocando^^c.
Que lhe aconteceíTeifto em Africa, &naõ naindia, femoílra pela carta primeyra
que efcrevco dolndia a hum amigo. Ao qual, dando novas de hum Manoel Sartão;
diz Queficut, í^^ nos{manqueja de hum olho, como couza jà antiga, & notória nelle
cm Portugal. Eíta ferida lhe afiou notavelmente o roílo, por onde era chamadodas
Damas, Diabo, & Cara fem olhos , a que elle rcfpondeo muytas vezes corteiam,&

• graciofamente como fe vè de feus verfos. Porém ainda que a flilta da viíla lhe tirou
a gentileza exterior com asDamas,náo a perdeo no conceyto dos que o vião aííina-
^-

V
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Trmcipe dos 'Toetas de Hefpanha.
lado no rofto da mão dos iíiíieis;porque femelhantes fiiiaes de Marte
mais fermoías ,

que os de Vénus. E aili fe na Poefia o podemos comparar a Home-
ro^ que também, íegundo alguns, careceo da viíia)nas armas naõ irà menos ufano*
que Felipe, Antiocho, Annibal, & Sertório, que de perderem huma viíta na guerra
íe nao gloriarão pouco. Tornado ao Reyno, ou por cauia dos amores da Corte,ou
porverqueasíloresde fua poeiialhe naó davão fruyto(como Goílumáo)ou por
os reípey tos que na primeyra carta que anda nas fuás Rimas aponta, determinou de
fe patlar à índia, por íer efta (fegundo elle diz j fepultura de todo o pobre honrado*
&lem duvida que elle levava peníamento de a efcolher por fua , porque alem de fe

embarcar dizendo aquellas palavras de ^v^\2iò \ Ingrata pátria, non pojjláebis ojfd

mea , como reíere na fua Carta , não íe veyo da índia acabados os annos da milicia

ordinária mas depois de 1 6.de aíTiílencia como veremos adiáte. Náo achey em léus
verfos,nem em memoria alguma o anno em que fe embarcou ; fomente efcreve que
tãtoquechegouaGoafahiooViío-Reycõ huma grandeArmada íobre El-Reyda
Pimenta. Foyeílaempreía fegundo refere as hiílorias da índia no fim do anno de
1553. Pelo que confia que partio de Lisboa no Março de 1 5*5 3 . com Fernando Al- çj^^
vres Cabral, que indo por Capitão mor de quatro nãos, fò elle chegou á índia nos d' t:i-R,ey

pri meyros de Setembro do mefmo anno. Era entaõ Vifo-Rey,daqu.e]Ie Eltado Do ^-^^^^ »

Afonío de Noronha , com o qual logo no Novembro fcguinte Luís de Cam.õesfe^òjl'^*'^''

embarcou em húa groíTa Armaada,em que o V ifo-Rey foy ao Malavar,para favore-

cer El-Rey de Cochim,& o de Porcà,& outros amigos do Efiado,a que El-Rey ca
Pimenta(quepor outro nome Chamao de Chembè)tinha apertado , & tomado
algumas lihas.Tanto que o Vifo-Rey furgio no porto man dou fair a gente nas Ilhas.

& com morte de muytos Malavaresforáo defcruidas , & queymadas pelos noílos

o que obrigou a pedir pazes ao Rey da Pimenta , como largamente fe conta na
Chronica d'El-ReyDomjoãooIII. & na Sexta Década de Diogo de Couto. Efiaí^h^onic:

primeyra jornada defcrevc Luis de Camões breve , & elegantemente na Eiegia da d' eu;^ ey

fua viagem,que com.eça:
'

O Toeta Simomàisfallando^^c

.

Onde depois de contar como partira de Lisboa ,& paííàra o cabo de Boa Efperan-
ça,dizaiíi:

^ffla arte me chegou minha ventura^^c.

Provaíe também pafíar neíle anno à índia, porque no mefmo tempo fuccedeo em
Ceuta a perda de DomPedro de Menefes,a quem El-Rcy r)om João o III.mandara
por Capitão daquella Cidade no anno de 1549. em lugar de Dom Afonfo de Noro- ^j,

nha quando foy para Vifo-Rey da India,& entre outros fidalgos,aquem os Mouros d' ei p cy

matarão naquelle recontro , foyDom António de Noronha fobrinho do mefmo ^^^""^^
°

Capitão,filho do Òonde de Linhares DomFrancifco de Noronha,o qual tinha fido cJi>.

particular amigo de Luís de Camões no Revno. Chegarão eílas novas à índia, jun-

tamente com as do falecimento do Príncipe Dom Joaõ que foy emjaneyro de

1^5-4. no Setembro do mefmo anno , & dèraõ ocafião a Luis de Camões com.por a

Egloga déUmbrano,& Frõdelio que anda nas fuás Rimas, como elle mefmo diz na

fua primeyra carta que efcreveo da índia no Janeyro de 1 5 5- 5. cm que lamenta eílas

duas mortes. Neíle mefmo anno de 155- 5*.mandou o Vifo-Rey Dom Pedro Mafca-

renhas (^quejàfuccedera aDom A fonlo de Noronha jhuma Armada ao Eítreyto de ^outo

Meca , de que deu aCapitania mòr a Manoel de Vafconcelos,o qual partio de Goa Decad.72

emFevereyro,& levou ordem doVifo-Rey que fe folie pòr nas portas do Eílreyto* i»v-i-«-3í

junto do Mante Félix, aeiperar as nãos dos Mouros, Efteve nefie porto Manoel
de Váfconcellos atè fe lhe gaílar a monção, & depois fe foy invernar à Ormmsj don-

de dando guarda â frota, tornou a entrar em Goa nos primeyros de Outubro.Neíla

Armada , parece foy Luis de Camões , & que na eílancia do monte Félix compôs
aquellaíuaCánfaõ em que defcreve particularmente aquelle monte , & paragem,

como

D.Joaó o
ni. p.4.
ubi iup.

Couto
Dccad.6'.

liv. 10. c.
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Vida do Grande Luís de Camões^

como fe delia vè,que diz alFi:

Junto de humjeco^fero,^ ejierilmonte^^c.

Chegado a Goa, diz Pêro de Maris que o mandou o Vifo-Rey por Provedor mòr

dos defuntos da China,o que parece naõ pôde fer ; porque o Viio-Rey DomPedro
Maícarenhas,falleceo em<joa,aos dezafeis deJunho deíle anno de i-S55-^ a Arma-

da do monte Félix tornou àquella Cidade no Outubro feguinte do meímo anno

em que jà governava havia quafi quatro mezesFranciÍcoBarreto;pelo que mais

certo parece o que outros affirmâo, & he que chegando Luis de Camões í. Goa fez.

aquella Sátira , que anda na terceyra parte das íuas Rimas , contra alguns

moradores daquella Cidade , com titulo , de feitas que fefizeraoàíuccelTao do

Governador , do que fentindofe Franciíco Barreto , ou por zello da juítiça,ou por

queyxas dos motejados, o mandou prender , & deíterrou para a China, no anno fe-

Decad.7..
g^jj^^g^g i5-.^6. cm que defpachou alguns Capitães para oSul. Âifto favorecem

jv^.c.
j .^^ yçj.fQ5 Jq mefmo Poeta, o qual fe queyxa deíle deilerro,& prifaò mandada fazer

í^, :pelo Governador , & dehum terribel naufrágio que padeceo na coita de Camboja,

^ junto do rio Mecom,como diz na eílanc.128. do Cant^io.

Efle receber àplacido^^ brando^ ^c:

E no Canto 7.eílanc.8 1 .onde pede favor às Nymfas do Tejo pnra cantar os Varões

lUuílres que finge levava Dom Vafco da Gama pintados nos toldos , & bandeyras,

-& moíirava ao Catual,feu irmaõ Paulo da Gama. Entre outras queyxas que da dos

ípoucos prémios que recebia de feus verfos diz aíTi:

E ainda Nymphas minhas naõ baftavãi^c.

Ena Canção I s-.da fegundaparte das Rimas:

Èmfim não ouve tranfe de Fortuna.

De maneyra que eíla jornada nam foy por defpacho fe naõ por pena , & degredo,

pois dis que a fez quando foy contra elle o injuílo mando executado. Neíle tempa

em que andou pelas partes do Sul eíleve nas Ilhas de Moluco , & particularmente

- na de Ternate,de quem,& do feu Vulcáo que eílà no fimo do monte faz particular

mençam na fua Canção i4.que diz:

Comforça defufada^, &c.

A aíPiftencia de Macio parece que foy a ultima do tempo que andou no Sul , pois

vindo de là padeceo o naufrágio , que foy o derradeyro trabalho antes de chegar a

Goa. Em Macào teve o otíicio de Provedor mòr dos defuntos ,& cora a comodi-

dade do lugar devia de.compor aqui alguma boa parte dos feus Lufiadas, pois de là

os trouxe coníigo. Acabado o feu tempo fe embarcou para Goa com efperanças

de lograr algum deícanço nella;porque vinha rico do que houvera do cargo,& dos

amigos; porém fuccedeolhe ao cõtrario, como acontece às mais das efperanças do

mundo. Porque navegando pela Coíla de Camboja fe perdeo na paragem da b ox

do Mecon, Rio que nafcendo na China, corre por muyta diítaricia de terras, & di^

vidindo pelo meyo a Camboja , crefcido com as grandes correntes de outros nos

que recebe , vem fair ao mar em hum lago de mais de felTenta legoas de Comprido.

Aqui deu a fua nao em huns bayxos onde fe fez em pedaços padecendo todos hiim

mileravel naufrágio: Luis de Camões fe falvou em huma taboa, & em taõ apertado,

&manifeílo perigo fò teve lembrança dos Cantos dos feus Lufiadas para os levar

configo , efquecendo-fe de tudo o mais que trafia , no que naõ merece menor lou-,

vor,que o que fe dà a Cefar,quando efcapou no porto de Alexandria nadando com

huma maõ , & levando os íeus Comentários na outra. Deite naufrágio fe queyxa

Luis de Camões muytas vezes,& em particular no Canto 7. eiknc. 80. referindo-o

-entre outros trabalhos feus:

Agora compobreza aborrecida^c,

E na Cançaõ if.das Rim.as:

Apiedadehumanamefaltava^c^
No

.AfGfte

«m Ma
cáo.



Vrmctpe iosTôetas âeHefpanha.
No pôrtodeíleRb eíleve Liiis de Gamões algum tempo reparando-fe da perda
do naufrágio

, & com eíta occaiiam , dizem que compoz aqui aquella íua íraduçam

Sobolos riês que vaõ,^c.
Na qual acomodando a íiaquelles trabalhos , &fentii-nentodequetratao Píalmo,
moitra bem o que padeceo,(& como recorreo logo a Deos por remédio de íeu mú»
contormando-ie Chi iíMmente neíte, & nos outros infortúnios da vidn, com o que
aelie deipunha a Divina Providencia , como fe vè da fua Cançam ià referida on-
de diz:

Jade mal que me venha na o me arredoytêc.
Reformado deíle naufrágio fe veyo a Malaca ,& dahi a Goa, onde chegou Gover-
nando o Viío-Rey Dom Conftantino , & nam Francifco Barreto , como diz Fero
deMariz. O que alem de conítar pelo feu Comentador Manoel Corrêa , fe prova
também pela rezao dos tempos. Porque vindo Luis de Camões da Armada do
monte P elix era Outubro de i f ^5. não podia partir para o Sul fe naò ià no anno de
1556. em que o Governador Francifco Barreto defpachouos Capitães das viajes
para aque] las partes,como temos dito. E acabando o governo de Francifco Barre-
to a 3.de Setembro de 1^58. em que chegou o Vifo-Rey Dom Conítantino a Goa, ^Tãrnao podia fer

,
que em efpaço de dous annos fomente foíTe a Malaca , ettivelle em liv.^c

8*

Maluco, & voltaile a China, & exercitaffe Ià o cargo de Provedor mòr,& tornaíle ^
^'''"•

a Goa. Por onde o certo parece
, que veyo a Goa depois que o Vifo-ReyDom Caí^r'

Conítantino entrou no governo daquelle Eílaáo. Ajudam também a efias conie- ^^^^cst;

duras as oytavas que fez ao mefmo Vifo-Rey eítandojà em Goa, que começam: fo"eftlc'
Como nos vojfos hombros tam confiantes ,í^r. 1 28.

Nas quaes Oytavas fe trata jà da tomada deDamaõ ,&jornada de Jafanapatam, fev^
tas pelo Vifo-Rey. Pelo quefegundoiílo chegou Luis de Camões a Goa depois
do anno ae 10o.em que o Vifo-Rey Dom Conítantino tinha jà acabadas eílas em-
prezas. \ ouço mais durou o governo ao Vifo-Rey, em cujo tempo nam parece,
que Luís de Camões teve prizam alguma , pelo oííicio que adminiílrou na China,
antes moitra nas Oytavas referidas , eíhr favorecido delle , & parece que devia fer
teu antigo Mecenas

, como também o tinha fido antes no Reyno o DuqueDotn
1 heodoí.10 feu irmáo. A'lem diíto coníta que neíte tempo foy o feu graciozo bani
quete,para o qual convidou a Dom Francifco de Almeyda,Dom Vaico de Ataide,
Eytor da Silveyra, Joaõ Lopes Leytáo,& Francifco de Mello,& depois de os rece-
ber em huma cala beraradereçada ,& os fentar à meza , que tinha muy to compoíla,
deiçobrindo-fe os pratos açhàraõ nelles veríos efcritos,em lugar de iguarias, como
le ve na terceyra parte das fuás Rimas ; com o que o banquete íicou aílaz feítejado,
& celebrado então ,& depois em toda a parte. Todos elles Fidalíros andavam emGoa no ultimo anno do Vifo-ReyDom Conílátitio , & na fetima Década de Diogo
do Couto,,fe faz então menção delles. Deíle tempo faõ também as Oytavas que fez
do dfiíconceito do mundo a Dom António de Noronha,q depois governou aquel-
J€ íí.ítado

,& outros muytos veríos a vários fidalgos , que eílaõ nas fuás Rimas ; dos
quaes íe ve bem quão eilimado andava o nolfo Poeta de toda a fidalguia da índia, &
nao com novas moleftias. Aq uigaílou liberalmente o que trouxe do Sul, & lhe dè-
rao íeus amigos

, & foy mílo tam largo que em breve tempo tornou â pobreza com
que começara^ o que lhe acooteceo por vezes , com alguma nota dos que por illo o
tinham em conta de mal confiderado, nam atentando que os generozos efpiritos
padeceram rauytas vezes efta falta , porque nam lhe fofre a grandeza do animo apli-
caríe ascouzns interiores,& de intereiTe ; aíFi lemos de Homero, Sócrates, Crates, Autores

Marcial,Valério 1^ laco,& outros fublimes eiigenlios, que nunca curaram de fer ri-'^
cos,raas de .ennquecej a todos com fuás obras. vidas.

Lmbetembrodeifói.teve fucceífornocargo o Vifo-Rey DomConílantino.
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Vida do Grande Ltàs de Camões^

F dizDioffO do Couto , que atè íeu tempo durou naquelle Elb.do a primitiva In-

àh em Que os homens pretendiam fomente ler valerozos,& íionrados,& defpreza-

v-m o imereíie ; & que dalli por diante começou a fer idolatrada a avareza, ao qual

vicio chama a Sabedoria Divina,Raiz de todos os males, & como eite le íoy apode-

rando daqueile Eílado , tem introduzido nelle tantos , que parece ja agora irremi-

diavel íua cura,íe Deos milagrozamente lhe nam acode.

Começou loffo Luis de Camões a fentir eíta declmaçam , porque nam lhe valeo

-o favor que o Conde do Redondo novo Vifo-Rey lhe fez ( como le vè dos verfos,

oue lhe compôs) para deyxar de fer em feu tempo prezo: & íegundo parece pelas

cubas de que foy acufado na adminiftraçam do otíicio da Chma. E nam baícoii li-

vraríe deiía acníaçamparafair do cárcere, onde eíleve algum tempo, porque Ml-

euelRodriffues Coutinho fios fecos, pelToa nobre, & rica o embargou na prizao

Dor certo dinhevro que lhe tinha empreitado. De maneyra , que lhe íoy neceflario

I^Luis de Camões loccorrerfe de novo ao Conde Vifo-Rey , comoíe vedaqueilas

Redondilhas que andaõ na terceyra parte das Rimas,& começao;

&ue 'Diabo hà tão aanado^^c.

Livre deita prizam continuou depois alguns annos em Goa invernando em terra,

&embarcando-fe os verões nas Armadas onde compoz as mais de mas Oaes ,
&

Canções como fe delias vè , que todas falaõ com Neptuno com as Nereidas
, & ou-

msNvmphas,aquem a Gentihdade venerava por Deidades marítimas. Nos me-

ceflbs de guerraem que eítas Armadas fe achàrao,fe moitrou lempre valerozo Sol-

dado como quem nam fabia voltar ascoítas aos inimigos. Nem lhe empataram as

letras a lança antes Iheaecrefcentàram o
valor,porq por iiío hngwm os Antigos, q a

mefma P<ilas era Deofa das Sciencias ,& das Armas; & Lms de Camões fei-vio nef-

Ss occafiões de maneyra que íempre fe louvou diíTo , como ie ve no Canto lo.

eítanc.penult.falando com El-Rey Dom Sebaítiao onde diz:

Tarafervirvosbrap as armasfe_yt9,^c.

E no Canto 7.eítanc.79. . j c^
AaoraoMar^agoraexpermentando^KSc

He éftaabonaçam que Luis deCamões dà de feu esforço de grande credito , pelas

muytasteítemunhal vivas que tinha naquelle tempo , &osPortuguefeslaotao ri-

gurofos cenfores da verdade, que náo con entem,a feus vifinhos gabarfedoque

náo tem,inas ainda às vefes lhe confefl-aõ diftikukofamente o que na verdade pof-

fuem Tinha ià neite tempo compoíto o feu Poema Heróico dos Lufiadas,& como

elle conhecia o grandepreço deita obra .determinou de fe embarcar para o Reyno

a oferecela a El-ReyDom SebaHiam ( ainda que então por fer de pouca idade nao

governava.) Porém Pêro Barreto o tirou deite penfamento, por o levar configo a

Moçambique,onde hia entrar por Capitam de Sofaila. t oyíe com elle Luis de Ca-

mões movido de fuás promeíTas , mas em breve tempo fe vio defenganado delias.

Pelo que chegando àquella Ilha a nao Santa Fè,que vinha para o Reyno íe q^iz ne.-

la embarcar. Acodio alho impedir Pêro Barreto ,& ou movido do defejo deo ter

configo , ou por qualquer outros refpeytos lhe pedio duzentos cruzados que gaftà-

racomellenLalalofagemdeGoaatèMoçambique. Vmhamn^^^^^^^^

tos fidalgos amigos de Luis de Camões, em que entravam Eyror da bilveyi a, Antó-

nio Cab?a',Luis da Veyga, Duarte de Abreu, & Antomo S^^rao, aos quaes deu n^^^

ticia do que paflava,& elles fintando-fe entre fi,pagárao efia quatia, & o ti ouxerao

lLcon^taa?èoReyno. Vinha tambemneítanaoD,ogodoCouto,qued^^^^^^

Chroniíta , & primeyro Guarda mòr doTombo do Eitado aa índia ,
o qual diz em

huma carta,que no anno de mil& feifcentos& onze elcreveo a hum ^n^;>
^f

u^^^^^^^

te Reyno ,
que por o fer grande de Lms de Camões lhe comunicou elle a obi a dos

íeus Lufiadas, & que lhe pedio os quifefle comentar,o que Diogo do Couto fez de-

pois em parte,como em fua vida fe verá.
Chceovi

4
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Príncipe dós^oetas de Uefpanha.
Chegou Luís de Gamões a Lisboa na mayor força da pefte, que chamão grande

correndo o anno de mil & quinhentos felfenta & nove , & aííi lhe foy necceíTario

eíperar que acaballe aquelle mal para poder pòr fuás coufas em ordem,& imprimir
o leu Poema; era que íe pairaram,quaíi dous annos, porque no de mil & quinhentos
fetenta & dous íahio a lus com eíía admirável obra;&porque de fua milicia,& pere-
grinações efrà bailantemente dito, faiaremos agora da exceliencia deíeu engenho,
<& doucrina,que nos vários doutos he o que principalmente fe coníidera.

Para poder explicar asperfeyções deite Poema íaõ neceílarios mais livros que
j^a^^b''

os quegaílou Macrobio em apontar as dasEneadas. Porque eíte género de poema, àiiv.j.

'

aííi como tem ©principal lugar napoefia , aíli he tào diiiicultoío na compofiçáo , fe ^^'"'"•

fe houverem de guardar perfeytamête todos os preceytos da aríe,que defde o prin- tomm
GÍpiodomundo-'atè o tempo do nollo Poeta não houve mais que quatro aquem'extuin;-

fe pudefie dar q^\.ç. louvor.Eíles forão Homero entre os Gregos, Virgílio nos Lati- g^^j.
,

nos, Torquato Taflo entre os Italianos , & o nollò Poeta em Heípanha.Com tudo rus Po&:

entre eftes , merece Luis de Camões particular louvor,porque ainda que naõ exce- ''"s-i'b..

'

deo em tudo atodos,ao menos fe aventejou a cada hum em alguma parte,como logo
^'^''^*

veremos.

O Poema heroyco,a que os Gregos chamão Épico, tem cine o partes eíTenciaesCa p^j.^^

q parece fe redufem todas as maisjque faõ:ferímitaçáo de huma acção heroyca,ho- do Poc:

neila,util,& deleytofa. O fer huma íb acção he coula taõ importante,que no poema ™3. ^«r

Épico fetern porfuaíuítancia,comofe vede toda a Arte poética de Ariíi:oteles,
&:'^°"^'**

fuudafe eile preceyto na razão natural da imitação, & pintura , que moílra não fe Anftote;

poderem imitar duas acções juntamente,& elta he a diferença que ha entre o Poeta p"^"

Heroico,& HiiloriadQr,porque o Hiíloriador efcreve a narração das coufas como
acontecerão fucceííivamente , mas o Poeta efcolhe huma íò acção de hum Heroc,
& eila refere,não pontualmente como foy, mas como convinha fer,ornando a nar-
ração com vários Epifodios, que fão digrelfões de fabulas,acontecimentos,& enre-
dos , comquecomfuavidadeprefuadaaosqueolerem, &Lomvcç.m:.OpoYtettgi~
turfáiz Atiíloteles, t^uem admodum in alíjs tmitatricibus^ una imitatio unius eji^ficy

^fabulam, quia aSiionis imitatio efl , uniufqiie ejfe, & hujus totius. E noutra parte:

Fabula quzáem eji una , non quemadmodum nOnnulU arbitrantur^fi circa unu?n fue-
rit ; multa enirn , ^ infinitagenere contingunt , ex qiiibus nonnullis nihilefi unumi

fie autem.,^ a^liones unius multafiunt.,ex quibus una multafit a^io: quare omnes i;/-

denturfeccare quicumqttepoetarum Heraclidem , ^ Thefieiãem,^ hujufzemodi poe*
v^atafecerunt

, putant enim , quia unus erat Hercules , unam , ^fabtilam ejfe opor-

tere. Homerus atitem quemadmodum ,^ cateris rebus antecellit, & boc videtur pul^

chervidt(fe,fivepropterartem, fivepropternaturam , Odyfeam enimfaciens non
complexus eft carmine ido omnia qu£Ciimque illi contigere, t§c.Verum circa unam
aãtonem^qualem dicimus Odjffeam maíifit^eoderapaõfOi^illiadem.O mefmo refolve

Horácio na íua Poética dizendo:

'Deniqiie.Jtt quodvisfimplex duntaxat^^unum.
Por faltarem nefte elTencial fnndamento de huma fò acção Ovidio, Silo Itálico , &
Lucano,fenam tem por Poetas heróicas;& entre os Modernos cahio também nef- Erro ié

te defeyto Ludovico Arioílo, que no feu Orlando feguio, & propoz taõ multipli-
^jIq ovf-

cadas acções; coufa tanto contra os preceytos da Arte, o que vcrdadeyramente he dio , &
muyto de fentir em tão florido,&ornado Poema,como o de Arioílo,hum dos mais AHofta

engcnhofos , & abundantes entendimentos que atè feu tempo houve , porque por pj^^íça"'

errar eíta acção , naõ tomou a palma a muytos dos antigos, & modernos ,& fe pro- das ac

pufera , & feguira perfeytamente o furor de Orlando , que elle fez acção fecunda-
"'"

ria,ainda tivera defculpa, mas propondo tantas acções,como faõ:

' Le done,i caualier^^arme^gli amori,

hecortefie^Vaudaci imprífeio canto^c,
Erroii

caos

coes.

***
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Vida do Grande Luis de CamÕe^,

Errou muytò, aíTi em as multiplicar,como em as propor primeyras. E fe o que diíTe

por acçáo fecundaria de Orlando.
^irò de Orlando en un medefmo tratto

Coja no detta m^rofa^mai ne m rima,

Cheper Amor vene infurore^^^S matto

Huêmo chejifaggio eraflimatoprima, ^c.

O propuferapor primeyra, pudera defenderfe , & foráo então menos , & mais cur-

tos os epifodios, que por razãOjdas acções multiplicadas accumulou,com que o po-
ema ficara mais proporcionado, &fermofo: ainda que femprelhe faltara o princi-

pal, que he a qualidade da acção, pois por fer Fúria nafcida de-caufa tam indigna,

como os amores de Angelica,não,deve fer imitada. Tanto perdem ainda os grandes

engenhos faltos de Arte avendo , como diiíe Horácio de fogeytar a fert:ilidade

do engenho aos.preceytos delia.

^ Ego necfludiumfine divite vena,

Nec rtide quidprojlt video ingenium '.alterius

Alterapofcit opemres^ coniurat amicè^c.

Eílepreceytòde íeguir huma fò acçam guardou excellentemente o noíTo Poeta
propondo o deícobrimento daIndia,o qual fezDom Vafco da Gama com feus foi-

dados, como fe vedo difcurío do poema, que começa navegando Vafco da Gama
junto a Moçambique : & acaba , quando o Capitam entrou em Lisboa. Porém na
propofiçam , & titulo (como efta obra era de outros fegundos Argonautas) feguio

a Appollonio Rhodio a quem fe dà o primeyro lugar entre os Gregos depois de
Homero, o qual intitulou o feu poema, dos Argonautas, & na propoíiçam nam no-

meou a Jafaò Capitam dajornada,fenamatodososque commetteramaquellaem-
preza,& aíTi começa: . ; .

A teprincipium o Thabe^prifcomm kttdes virorum
Memíírabo^qui^Pontipefos^^petras

Çyaneas regis mandato Telia,

AiDetim advellmprobè inftruBíamtranJiris inpulermit Argo,

Depois deíla primeyra acçam tocou também Luisde Camões alguns dos princi-

pães epifodios do Poema,o que por fer depois da principal acçam propofta , nani

he defeyto , fegundo fe vè em Homero,& Virgílio, que também propuíeram eftas

acções fecundarias como julgará facilmente quem os bem confiderar.

. A fegunda condiçam do Poema heróico , he fer acçam honeíla , & digna de fe

imitar, por quanto o fim da poefia, & principalmente heróica, he enfinar, incitar,

& mover deleytando. Neíla parte excedeo muyto Luis de Camões a Eílacio na
fua Thebaida , & a Claudiano no feu Rapto de Proferpina , porque ainda que elles

Poetas acertaram mais que os outros eiu efcolher huma fò acçam com tudo falta-

ram na qualidade delia ; porque as fuás acções nam fam verdadeyramente dignas

de íe imitar,que he o fím,& intento de toda a poefia,pois o Argumento de Eftacia

foy o ódio dos dous irmãos Etheocles, & Polynices , acçam indigna de ferfabida,

quanto m.ais imitada;& a de Claudiano he o roubo de Prolerpina,tanto mais abor-

recivel,quanto mayor foy o roubador delle. Oargumento do poema heróico ha de-

fer honeílo para fe imitar , & admirável para mover , & deleytar , no queHomero
he digno de louvor em quanto conta os trabalhos que OlyíTes padeceo atè tornar à
fua pátria, mas não na conclufam do Poema , com as mortes que deu privadamente
aos pretenfores de Penélope defarmados.A eíla matéria fe avantaja pouco a chega^
da de Encas a Itália , & guerras fobre o Cervo , que andando à caíía ferio Afcanio,
^acções em que hà pouco do grande , & admirável. E affi fica muy fuperior a todas
ellas o argumento do noíTo Poeta, que trata do defcobrimento da índia , emque'^
Vafco da Gama rodeou a mayor parte da terra,vencendo com fingular valor as for-

ças dos elementos , as treyções , &; armas dos inimigos , fomes, fedes , eilranhcía de
;• climas.



PrindpedosToetas deHeJpanhà.
Êlimàs, injurias dos tempos , & moítrou ao mundo o verdadéyrõ coiríheciménto dô
li meímo , em que defde leu principio atè entam eftivera ignorante achando novas
eílrelias,& novos mares, communicando o Oriente cora o Occidente^ de que le fe*

guio dar aos povos de Europa a hoticia de tantas drogas^ fruytos , & pedras em qu©
a natureza íemoílrou maraviihoza, & benigna para com os mortaes, & aos mora-
dores de Afia o conhecimento das Artes, policia,Sciencias de Europa, & fobre tu-

do do verdadeyro Deos,de que os mais delles eilavam totalmente ignorantes. Por
onde na qualidade da acçam heróica fica o noíTo Poema íuperior a todos os Anti-»

gos,& modernos.
Nem oblla contra iílo , dizerem alguns , que profanou o Poeta, eíla honeílidade,

& grandeza da acçam com nam guardar à Religiam o decoro devido , invocando
Mufas ,& fingindo Concilios de Deofes, indecentes a Poeta Catholico, & que:co-
mo tal devia antes invocar os Santos,& ufar nas ficções de milagres,& aparecimen-
tos de Anjos,como alguns modernos fizeram. Porque a iílo fe refponde; que noto-»

rio he , nam ler a poefia outra coufa fe nam huma imitaçam , ou fabula , a qual traz

fempre configo, como parte elfencial a invocaçam das Mufas do Parnafo , legundo
a divifam dos poemas, em que a Caliope coube o Heróico , & por iílo he invocada
nos poemas épicos , & eíla fabula pertence fomente à poefia ,& fò pelos Poetas foy
inventada. De maneyra,que atè os Antigos que adoravam aos outros Deofes Gen-
tilicos por vèrdadeyros , tinham as Mufas por fingidas , porque bem fabiam , que
nunca no Parnafo houvera taes Deofas, nem por eíTas eram tidas, nem adoradas das

Republicas; fendo pois iiloaííi,claro fica, que nam ufou Luis de Camões de termo
algum fuperíliciofo pedindo ajuda a divindades gentilicas (pois eftas foram fempre
conhecidas de todos por fabulofas ) mas que guardou o eílillo do Poema heróico
fegundo os Latinos,que he invocar as Mufas depois de propor a acçam,& alíi con*
tinuou a poefia com os termos até entam coílumados de poetas Catholicos , & gra-

viifimos, como foram Senafaro no poema de 'PartuVirgmis o Bifpo Hieronimo
Vide em quafi todas as poefias mayores , Bautiíla Mantuano Religiofo Carmelita
nas fuás vidas dos Santos,Juviano Pontano, Angelo Policiano, Miguel Maralo,&
outros que feria largo referir. Porém em nam inti'odufir Luis de Camões Anjos,

& Santos nas fabulas que fingio , mais parece digno de louvor que de reprehenfam,
porque he indecencia grandillima ufar dos nomes dos Santos para fabulas profa-

nas , com a mefma facilidade com que os Gentios o faziam , & aíli he muyto de ca-

iumniar,que nos poemas deTorcato, & Arioílo andem os Anjos,& Santos fallando-

com os Cavalleyros andantes,trafendolhes recado do Ceo, & que SamJoam Evan-
gelifta leve a Aítolfo fobre o globo da Lua,a moílrarlhe o fifo de Roldam, que eíla-

va metido em huma redoma de vidro. Náo fe ham os Santos de tomar na boca,nem
na hiftoria para matéria de entretenimento,mas ha de fe efcrever delles com toda a

reverencia,& decência devida,que nam fe compadece miílurar as coufas Sagradas,

com as profanas. A'lera de fer inconveniente grande em hum livro que trata de ar-

gumento verdadeyro ,&em que fe haõ de referir vèrdadeyros milagres , eícreve-

remfe milagres fabulofos,fem fe diferencearem huns dos outros,com que os leyto-

res ignorantes,pòdem cair em erro de nam conhecerem quaes devem de fer cridos.

Por tanto querendo o Poeta evitar tam grandes inconvenientes , ufou dosnomes
dos Deofes gentilicos por matéria commua , & notória de fingimentos poéticos,

com que ninguém ie podia enganar,mas nas couzas verdadeyras,guardando intey-

ramente o decoro à Religiam, introduzio fempre a Vafco da Gama, fallando com
toda a piedade Catholica ; de maneyra que os milagres vèrdadeyros ,& coufas fan-

tas , as traia com a decência,& gravidade divida , & as ficções ficam conhecidas de
todos vendofe que fam fabulas notórias. Eíle mefmo eílilo guardaram os mais dos
Poetas acima nomeados , a quem podemos acrefcentar Claudiano,que fegundo a

melhor opinião, ^mâisuiiiverfíil foy Catholico , & ufou deftas invocações, &

I
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P^ida do Grande Luts de Caf^oes,

cònciliosdeDeofes com mayor liberdade do que vemos nos Lufiadas. Quanto

mais que Luis de Camões naò fez eílas ficções dos Deoies a calo, íenam com muyta

cOnfideraçáo , introduíindo debayxo deitas tabuliashumaexcellente y\legoria,

(a que os Poetas chamáo a alma da fabula)& aiFi entendeo debayxo do nome deJú-

piter,& Deoies , a Divina Providencia,& os efpiritos Angélicos , porque governa

o mundojdos quaes os bons nos ajudam,& os mãos nos empecem. E he tam antigo

eíle penfament:o,que atè alguns dos primeyros l' iloibfos,qúe eiras deydades inven-

tàrao,naõ quizerao entender outra couza nellas , como íe vè largamente de banto

Agoftinho na fua Cidade de Deos, & ainda da Canónica de S.Pedro que por razão

do tal intento (íegundoS.Hieronimo alegado neíle lugar por o Piídre juitiniano)

chama a eftas fabricas doutas ; porém como ettes Filoíofos pela falta do lume da

Fè cairão era muytos erros, & derão com eílas fabulas caufa à idolatria, íorao con-

denadas do Apoítolono dito lugar dizendo: Nqu doãasfábulasficuú notamfeci-

mus vobís T>ommi nopl Jefu Chrtfti virtutem, ^frejenttam ^c.m^% hoje c|ue nâo

hà eíle perigo, com os exemplos, & razões jà alegadas tem lugar a Alegoria que o

Poeta nellas entêdeo como imitando Virgílio no iim do íexro da Fneida, explicou

neftasÒytavãs em que introduz a Tetis declarado a EfpheraaDom Vafco u a Gama,

onde faltando do Ceo Impirio,diz aífi:

Aquifò verdadeirosgloriofos.fSc,

Por tanto affi pelas razões , como pelos exemplos íica Luis de Camões neíla píirte

livredetoda a calumnia.

Com tudo outra nos reíla ainda nefte ponto a que refponder , & he dizerfe tam-

bém que foy o nolTo Poeta pouco honeiio nos epiíodios de tam honeíio poema,

o que tem fácil repoíta, porque como o argumento dos Lufiadas era tão grave foy

ReceíTariovarialo com alguns epiíodios alegres para entreter os leytores , &para
iiíofingioadeieytoíaílha de Santa Elena , & os efpoforios que nella celebrarão

ValcodaGam.a, &leus, foldados com as Ninfas do Oceano, imitando os Poetas

antigos, &: modernos, que todos meterão nos ièus poemas eíles Epiíodios amato-

rios, como íe vè em Homero nos amores de Calipío, &de Vénus , & Marte, em
Virgílio nos da Raynha Dido, & em Appo11onioRhodio,& Valério Flaco nas Da-

mas de Lemnos com os Argonautas , & finalmente nos mais de Trocato Tafib do

feu poema Heroico.Mas neíla parte levou ainda Luis de Camões grande yentagem

aos referidos,por quanto elles naõ pertendáraõ declarar algumas Alegorias debay-

x:) deftasfabulas(quecomodiíremos heaalma do poema)antesfevèquenaõ tive-

Mo nellas outra tenção, íenão deleytarem aosleytoresfpofto que a fabula de Cali-

pío íbfra mais Alegoria que as outras)& onoíToPoeta debayxo dos nomes daquel-

las Ninfas quis entender a gloria, fama,memoria, honra,maravilha ,& todas as mais

preheminencias, que participão os Varões illuftres, & esforçados por premio de

fuás obras com os quaes íeus nomes ficão perpetuamente unidos na lembrança dos

homenSjComo íe vè neíles veríos canto ç.eílanc.Sp.

^te as Nynfas do Oceano taofermofas^c.

Como com eílas palavras ficava a alegria taõ clara,não íe podem imputar por in

decência ao Poeta os termos dos efpoforios com que a trata , porque eila partici-

pação da imortalidade da fama figniicàrão íempre os antigos por cafamentos com
que fingião todos os Heroes ou caíados,ou aparentados com as Deofas.

A utilidade que deíle poema íe alcança não íe pôde explicar em poucas palavras,

porque naõ hâ ninguém que o lea , que não fique inflamado de hum admirável

deíejo de gloria , & de empregar a vida em feytos illuítres , aventurandoa pela Fè
pelo Rey,& pela pátria. Aqui íe vem as partes , & experiência que haõ de ter os

coníelheyros,o zello com que osMiniltros íupriores devem entender no bem publi-

co , & o premio que fe deve dar aos que bem trabalhão. NaPeliba de Vafco da
Gamaíereprefenta hum excellente modellode prudente , & heróico Capitão,



Príncipe dos Toetas ãeH effmihâ
& nas dos Reys de Portugal , o exemplo de hum períeyto Príncipe 'E íe não déil

eíte louvor a todos os que reynarao nelle Reyno ^ foy porque o poema heróico
quando íe fanda em hiiíoria verdadeyra , que he mais perfey to, ainda que pôde ac^

Greícentar a verdade do que paíToUjnam pôde contrariar ao que paliou na verdade,
de maneyra , que nem Virgilio pudera dizer que Achiles fora morto por Heytor,
nem Homero,q Achiles matara a Pariz,& aííi referem ambos eíles Poetas muytos
vicios dos feus Principes,& Rainhas,pornam fer hcito à poeíia encotrar nefta parte

a verdade da hiíloria,da qual guarda efl:e,& outros muytos preceytos.Pelo que dei-

te poema íe podem tirar excellentes regras para a vida politica,& moral.

O eitiilo deleytoío com que eíles preçeytos vam acompanhados nao reconhece
em toda a antiguidade íupcrior,& diíiicultofamentelhe poderemos dar íemelhan-
te , porque deyxando a diíTonancia que os antigos achavam nos verfos de Homero,
Gomo refere joiefo liv. i. contra Apianum ,& os muytos, que deyxou Virgilio por
acabar na íua Eneida,a faciliaade,& confonancia deite nolío poema he tal,que naõ
parecem os verfos compoilos por artificio mas ditados da mefma natureza. E na-

quelles lugares que em a Poética de Ariílotelcsíe chamam, Patéticos, ou Altera-

dores do animo , move os aífeélos com palavras tam próprias , & vehementes , que
com fumma erHcacia faz força a quem os lê , de maneyra que fica participante das

payxóes q íe cõtèra encubertas debayxo daquellaspalavras:imprimindo hú género-
íb alvoroço quádo tratta da guerra,alegria nas feftas,gravidade nas acções dos Prin-^í

cipes,compayxam na adveria fortuna, & finalmente huma admirável íuavidade em
todas as partes do poema. Porém nas comparações, & defcripções fe aventaja tan-

to, que em certo modo fe vence aííi mefmo , porque com tanta vivefa as pinta, &:

exprime que parece íe repreientáo à viila,& náo ao íentido interior.

He também a erudição parte do eílilo deleytofo,& a muyta de que o noíTo Poeta
illuílrou o feu poema he aíTàs notória , náo havendo nelle Eílança que náo tenha

particular conceyto, doutrina, ou penfamento peregrino, de maneyra,que náo fe

achará poema nenhum onde em táo breve eícritura fe tocaíTem tantos , &táo
doutos palTos de lição varia, como nos feus Luíiadas,porque quafi não hà nas letras

humanas lugar infigne de fabula, antiguidade, hiítoria, Mathematica, &: qualquer

outra Sciécia que nelle fe naõ achem, & quanto iílo he mais ordinário nefle poema,
tãto he niais de ademirar nelle lendo eíla parte da Poefia a mais dificultofa de todasJ!^

Porque como o principal intento nellafeja mover affeftos do animo , nãofe pôde
alcançar eíle effeyto ornado com elocução, & erudição eíles lugares,como ja o no-'.

t-ou excelentemente Ariiloteles neíla fentença: Oportet Laborare in ignavispartt-

busj^nequemoratis, neque fententiarumacumine ornatis ; occullt enimvalde

Jplendída locuúo mores, ^fententias. lll;o tem acontecido a muytos em Hefpanha,

,

que í> fizerão duros , &aí"peros incobrindo a torça dos penfamentos com os orna*\

mentos das palavras,de que he bom exemploFrancifco de Herrera.Porem Luis de
Camóesloube tomar tal meyo neíla dificuldade,que não hà verfos que mais movam
o fentimento que os feus, nem ondejuntamentefe veja a Oração mais erudita,^ &í
compoila.Fazem aííi mefmo por eíla parte a novidade , & excellencia dos epifd--:

dios,nos quaes quafi nenhum outro Poeta fe lhepôde igualar ; porque os mais de
Virgilio fliõ imitados de Homero, como o banquete de Dido,a Relação que ali fe^*

Eneas da perda dç Troya, feus trabalhos,& viagem os jogos de Sicilia,a jornada dd
Inferno; & aíTi teve nelles pouco louvor. ETroquatoTíiíTo nãofe melhorou com
as fabulas dos í^us encantamentos'j & cavaleyras andantes ; porque ainda que ele4

l^e.o fabulas poíTiveis tem muyto do improvável ; o que he centra os preçeytos de
Ariíloteles, que diz que nos epifodios devemos gfcolher antes os impoíTi-veis pro-

vaveis,que náo os improváveis poííiveis: Eligere imf^offibitia,^ verijimiliapotius

quãfojfflhiliay^ nullò modepobãhíLta. Eíle preceyto guardou Luis de Camões ex-

celentemête,porq deppisde imitar- a VirgUio^nafazer sacção-cõpoíla, & não fim*

' , ,

'

pies.



P^icía do GrandeLms de Camões.,

pléSjCom referirDom Vafco daGama íua viagem a El-Rey de Milinde , introdus'

o Epifodio da deícripção de Europa , &c hiíloria de.Portugal,cam as profeffi as do
velho,&: Adamaílor,admiravelmente; depois na figura de Monçaide conta os ritos

do Oriente,fez hum novo confelho dos deofes maritimos,& a diícripçao do Reyno
de Cupido no monte Idalio.Náo he menos excellente a pintura da Ilha de Satã Ele-

na,o banquete q nella deu Thetis aDom Vafco da Gama,& feus companheyros,à

mufica da Serea, que cantou os Capitães illuílres Portuguefes que depois havião

de conquiítar a índia , & finalmente a defcripção dos Globos celeíles ,& geogi'afia

das Provincias novamentedefcubertas. Quaíi todos eíles epifodios forào penfa-

mentos novos, & peregrinos, & tratadoscom tanta graça, & arteficio quejunta^

mente enfinaõ, admiraó,& deleytaõ, porque não hà na Arte do bom dizer tropos

nem figuras que aquife naô vejaõ exercitadas:variando o eílillo, hora grave, grandi

loco,& vehemente, hora florido, brando ,& ainda jocoíb 4 porque como o poema
heróico he hum meyo entre o Tragico,& Gomico^afli participa legundo Ariílote-

les da gravidade da Tragedia, como da graça da Comedia. Por onde Homero , em
muytas partes da OdylTea, & lUiada introdus, hi florias jocofas, como foy a da prilaõ

de Venus,& Marte na rede de Vulcano,& oucro-cafo quafi lemelhante dejupiter,

&Juno ; a peleja do pobre Hiro com feu competidor em cafa de Penélope , & ou-

tros muytos emqueomefmoPoetarefereorifoaque com ellasfe moverão atè os

mefmos feus Deoíes , & VirgiHo também no feu 5-, liv. defcrevendo osjogos que
Eneas fez a íeu Pay Anchifes ; fegue no eflilo jocofo as regras que nefte particular

íe devem guardar napoefia heróica. Demaneyra queLuis de Camões aííi neíla

parte como nas mais fe moílrou excellente Poeta , & com efta fua obra ficou enrc
quecida grandemente a lingoa Portugueía ; porque lhe deu muytos termos novos,

& palavras bem achadas, que depois ficarão perfeytamente iíitrodufidas. Pofto que

nefla parte não deyxàrão alguns efcropulofos de o condenar , julgandolhe por

defeyto aspalavras alatinadas que ufou no feu poema. Porém deíla cenfura o ablbl-

verá com facilidade quem tiver noticia das leis da poefia ,& da licença que he con''

cedida aos Poetas para fingir , & derivar novas pakvras, porque como tem obriga-

ção de falar ornadamente , não podem deyxar de enriquecer feus verfos com pala-,

vras , ou defufadas , ou nm^as , ou transferidas , que faò as condições que enfinaõ os

Retóricos para a Oração^car cõ Mageíladej& fora do efl:ilo humilde,&vulgar. Aíli

o aconfelha Arilloteles na fua Poetica,dizendo: Locuttonem afertam , ^ non hmni^

km effe'. d^ertijjlma qutdem igitur eflea ^ qwaexpropriis nomimbiis , fed humlltsi-

éxemplum autem Cleophontisfoefís,^ Steneli. Grandis autem^& immutans vidga-'

rem rattonem , quteperigrinorumfpeciem ha bentibus utttur. Teregrlnorum autem^

Jimilia dico^ Itnguam, & translattonemy ^produãionem^ omne qnodprater-pro-

fríum,^c.'^c^t lugar difcorre Ariflitoles largamente fobre eíla matéria , & defen-

de a novidade dos termos que uíou Homero contra os que por eíla razão o calum-

niavão. O mefmo afirma Ifocrates pay da Eloquência Grega dizendo na vida de;

JEvagoras: Toetis multa dantur quibus ornarefuum Cármenpoffunt. His enim ,
^•

T>eorumcum homtnibus congreffus ^tum dtfceptattones^^ certamina quibus, cum
'oolunt^fingire Itcet , ^ cum hac narrare voluerint , non eadem verborum lege , quA

Oratores afiringuntur. Itaque nonfolum verbis ujitatis, verum etiam novts , trans-

latis^iê perigrims, ^ omni denique dicendigenere^fuampoejim ornarepojfunt. Ora-^

toribus autem nihil tale cotíceffum efl ^ ^c. Efi:a licença concede mais largamente

Horácio aos Poetas Latinos, porque não fò lhe permite, que ufem dos vocábulos

antigos que jà naõ efl:aõ em coílume , mas que finjão de novo os que quiferem cdi»

tanto que fe derivem da lingua Grega , diz elle;

< Et nova^fiãa quç nuper habebunt verbafidemji

~x'j GracofontecadutiParte de torta;quidautem
' n\ : : : ; io «j .;. . i^. GacilíO^Tlaitío

que dabU RomanuSiademptum ;

^'jls-l Virgilit



Trmclpè dos 'Poetas de Hejpanhtt
Virgilio Varioquét Ego^cur^acqpãrerepaãca
Sij^ojjum^mvtdeor-^ ^am Imgua Catonis^W Enni
Sermonempatrium dttaverif. 'iê nova rerum
NGminapYottilerittLicMitfemperquelicebit

Signatumprafentenota^froducerenomen^^-êc.

Também TuUio Princepe dos Oradores confirma eíte privilegio aos Poetas dizen*
do no leu Orador: In utroquefrequemioresfunt,^ liberiores Toeta^ nam & tranf-

ferunt verba cum crebrius^tum etiam audacuis\ '^grifeis libenúus tttuntur^ & lihe^

rius novts.

Deile privilegio ufou tanto Virgí]io,que alem de declinar muytos nomes latinos

pelas terminações Gregas, & falar pelas fraíes daquella lingoa , efcreveo por pala«

vrastao fora do ufo ordinário que Macrobio gafta mio pouca leytura em moílrar
òs fundamentos que para ifto Virgílio teve , dizendo que todas aquellas palavras

trafiáo fua origem da antiguidade Latina , & foram em feus princípios ufadas. Do
mefmo modo falou Torcato, & tanto fe valeo do antigo Tofcano ,& da lingua la-

tinajque deitas palavras novas lhe notarão hum particular vocabulário. Comeítes
' exemplos íica bem livre o noílo Poeta da calumnia que lhe impõem das palavras

alatinadas , as quais faõ tam próprias , & naturais à noifa lingua,que fe efcufáo os
Vocabulários de Torcato , & Virgílio , & fe entendem de todos igualmente com
o romance Português.

Cae aíTi mefmo debayxo do eílillo deleytofo a boa proporção do meimo poema,
o qual para fer períeyto iià de ler fundado fobre hiíloria verdadeyra , & admirável
de algum varáo infigne em virtude,& valor,& a hiíloria não hà de fer larga,porque

avendofelhe de acrefcentaros epifodios , fera o volume demafiado , & naó ten. o
epifodios ficará o poema feco, & fem ornamentos que deleytem. Nem menos fera

de coufas tam antigas que jà naó eílejão na memoria dos homens , nem tão moder-
nas que fejao vivos os de quem fe efcrevefo que todavia fe entende , na acção prin-

cipa],& nao nos epiiodios , onde íe introdufem profecias que falao dos prefentesj
Nem fe hà de contar a hiíloria fucceílivamente, mas começando no meyo dos fuc^

eefos , alcançarídià depois a noticia do precedente com fubito conhecimento.
Eiles,& os mais preceytos da arte fe vem taõ bem guardados neíle poema como
aquemquérque o lèhe notório. Pelo que pudera bem fer , quefe Ariíloteleso

alcançara não gàílara tantas palavras em louvar os de Homero.
Mas fe por veneração da antiguidade fe não conceder a palma a eíle noflb poema

entre todos os heroicos,ao menos feguramenie fe pode julgar por igual ao milhor
delles. Deíle taó alto merecimento , & grande beneficio que a parria recebeo com
tal obra, íicando taõ illuílrada por feu meyo, naõteve Luis de Camões galardão
algum; porque a mercê que lhe fez El-ReyDom Sebaftiam de huma pequena tenía

he tal que em fua comparação juílamente lhe podemos chamar nenhuma. E ainda
que muytos atribuão iílo a defgraça do Poeta , eu lho julgo por huma grande feli-

cidade;porque não a pôde haver mayor para hum varão infigne que achar occafião

de exercitar alguma excelente virtude , & neíle cafo fe moítrou bem a grande gé-
neroiíd -de de Luis de Camões pois fò por amor da pátria, occupou leu engenho
em illuílra ' com fuás obras eíle Reyno , & immortalizar feus naturaes ; & foy tão
inteyi o na verdade , &alheo delifonja, que podendo receber prémios de muyta
confideraçío por referir neíla obra peíToasparticulàre^í , fò tratou relia daquelles

varões illuílres,que de todos faõ univerfalmente conhecidos por taes:como o teile-

fica claramente na eílanc. lo, do primeyro Canto em que diz a El-Rey Dom Se-

baíliam:

Vereh amor dapátria nao movido^ ^c.
Eno canto 7.eílanc. 8 3.pedindo favor "is Nynfas do Tejo:

'Daymo vòsfòs que eu tenho iàmrado^^e

,

Deíla
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Viâà do tsfande Luís ãe Camões,

Defta tal inteyrefa ,& verdade efteve muyto alheyo Homero, do qual refere Diam

Chrifoííomo Orat. ii. de excidio lUij que andando mendigando pelas Cidades de

Grécia , vendeo por dinheyro os louvores , que na íua Illiada da indignamente

amuytos homens particulares , & a Virgílio deu Oélavia irmã deAuguíto cem

mil reis por cada verío , dos vinte hum que eícreveo de Marcello leu íilho ; & do

^ue lhe deráo os amigos deyxou depois por herdeyro a Augufro em duzentos &
cincoenta mil crufados, como aponta í^adeo,íèguindo a Sérvio, & a Donato; pello

que não he muyto que ellededufille a familia dosjulios dejulo , adosMemios

de Mnefleo , a Sergia de Sergeílo , & de Cloanto a Cluenta, coufas todas fabulofas,

& inventadas delle mefrao , iòpáralinfongear ospoderofos daquelle tempo como

o nota doutamête Scipião Amirato.Quao longe elteve deíle vicio Luis de Camões

fe ve claro no que efcreveo , pois nem ainda o Conde que então era da Vidigueyra

lhe fez favor algum em remuneração de quanto diz naquelle poema do grande

,
Dom Vafco da Gama,como elle o teíteíica dizendo no Cant.j.eílanc.^^.

As mtifas agradeça oNoJjb Gama,^c.
''

Efte fby Luis de Camões na compoíição dos feus Lufiadas. Porém :nas outras

partes da poefia não merece menor louvor, por guardar nellas os preceytos da Arte

perfeytamente. Nos verfos piquenos fe houve com tanta eloquência, & graça, que

Lopo da Véyga no prologo do feu Santo ífidoro lhe dà o primeyro lugar; & verda-

deyramente foy tao abundantede conceytos, & tão fácil em os por em verfo, q naô

fey de qual deílas coufas nos políamos mais admirar , porque fendo muytas vezes

os motes fequiíliraos , & incapafesdebompenfamento , hc tanto o que acha que

dizer em qualquer matéria , que parece increivel , ainda depois de viílo , & a fuavi-

da de do verfo lempre tão corrente , & fácil que parece ienaõ podia dizer aquillo

por outro melhor , nem mais graciofo modo. Nas Odes,& Canções feguio o eíiilo

grandiloco,& aíTi participão da Mageftade dos feus Lufiadas.

Cuydaõ alguns,que eíla frafe grandiloca,que fe vò em parte das fuás Eglogas, lhe

fez exceder o decoro que íe deve guardarão fogeyto paíloril , naõfe lembrando

de Virgílio que nas fuás Bucohcas introduz argumentos muyto fuperiores âquelle

fogeyto, como he o da quarta Egloga que trata fò da profecia da Sibilla Cumea ,&
p da fexta , em que Sileno difcorre pela fabrica domundo,& hiílorias mais notáveis

delle , o que tudo excede grandemente o modo paíloril. Pelo que pois Virgílio a

juizodetodososCriticosnão merece cenfura em exceder o decoro neflesargu*

irientosmuytomenos a merece Luis de Camões por exceder fó nas palavras guar-

dando o devido decoro nos argumentos', affi das Eglogas Paíloris , cómodas

Pifcatorias. A ntes he digno de muyto louvor neíle género de çoefia , por fer o pri-

meyro que deílas duas efpecies fez hum mixto,compondo as Eglogas de Peícado-

res, & Paíloresjuntamente, por peífoas de dialogo, como fe vé na que dedicou ao

Duque de Aveyro que começa:

j4rujlíca contenda defufada,t§c.

Onde mais abayxo diz:

Vereis(T)tíquefereno)o efiillo vario^^c,

Nascomediasfeguio afòrma que então fe praticava , & ainda aíTiintrodufiojiTt

slgumas proías imitando os ingenhos Italianos , & ao nolío Francifco de Sã , que
deyxàraò os verfos em que os Gregos , & Latinos as efcrevcrão ; porque como
tinhão muyta diveríidade delles , cfcolherão os que mais fe chcgaváo ao falar folto,

o que entrenós não pôde bem fer pela obrigação dosconfoantes , mas ainda aíTi

tradufio excelentemente a dos y/^í^/^/jiíriÕÉ-j- de Plauto. Outras traduções fez tam-
bém em veifo em que fe não moílrou menos elegante como foy a Elegia da payxão
d e Sanafaro,o Pfalmo : SupeYfiumina Babyloms^ a fabula de Biblisy & ade Narctfo,

& outros. Também feachão algumas obras luas em profa folta, as mais delias de
matéria jocofa , & eílillo metafórico , que era oqueentáo feprefava muyto na

Corte



€orte; por o ter introdurido Fernão Cardofo , qiae foy neíle eminente , ainda qua

íLuls de Camões o ufoueom mais policia,& facilidade
, , ^ *

;::De todas eílas obras fe pôde bem conhecera grandeza do engenho defeu Au-

tor,& a univeríal noticia que teve das Sciécias,& letras humanas; porque quem cõ-

íid^^rar feusefcritos , acnarà que teve conhecimento da lingua Grega,da Filolbíia,

Theologia. Mathematicas, Hiftorias humana; ,•& que foy taõ geral en^toda a maté-

ria que em qual quer faculdade que trata parece poríeilor delia. Pelo que íe em

alo ú'as de iuas obras fe achar acafo couza que defdiga do que fe efpera de tal Autor

nào fe deve imputar o defeyto a elle , fenaò ao tempo , & aos c opiadores , porque

como feus verfos andarão tantos annos , antes de fe imprimirem tresladados de va-

lias mãos , com faciUdade fe poderiao corromper como vemos acõteceo às melho-

res obras da Antiguidade;& em particular a cita caufa fe atribuirão(como jà diíTe)

asdiíTonancias dos verfos de Homero em tempo de Vefpafiano. Quanto mais que

comoLuisieCamõesnãofaziaeítasRimas para as imprimn- , masconformea

occafiio ,& tempo lhe davaõ lugar , não hiaõ muytas delias com aquella perfeyçao

com que as acabara , fe gaílàra niífo o tempo que gaíkva Vn-gilio, o qual dizia, que

aperfeyçoava os feus verfos como o parto da Urfa:

Por todas eftas partes foy Luis de Camões tao louVâdo,& conhecido no mundo

que Fernando de Herrera chamado de muy tos o Divino , fò a elle dava ventagem,

& o excellente Torquato Taífo confeíTava, que fò a elle temia,& fe admirou tanto

de ver os feus Lufiadas, que inflamado nos louvores do Autor publicou o que delle R Hímc

fentia neíle foneto , que naõ ficou para elle menos honroío que para quem o com-

pôs

Taflo

p. 3. in

Vene.aii'

no 1608.

Í0I.X51.

rní;.
<,

Vafco k cuifeliee^ardite antene

In contro ai Sokche ne riforta iLgtorno

Spegar le vele^^fer cola ritornOi

Ne eqlipar che di eade re^accenne.

Nonpíu di teper àfpero mar fofiene

&uelchefece alCicople oltraggiOy têfcorno

Ne chi tu rbò l'Arpie nélfiiofoggiorno.,

Ne dieptii helfubietto a coitepenne.

Et hor quelia dei colto^i bounluigi,

Tantooltrefiendeilgloriofovolo^

Che i tuoiffalmati legni andar men Itinge^

Onde àquelli a atifalzã il nófiro folo^

Edchifermaim'(hítraifMoiveJiigi.

^erluidelcor(¥Wo'lafamaaggiiinge,

O grande Gonceyto que Lopo daA^eyga celeberrimo Poeta denoíTos tempos faz

do nolío Luis de Camões,fe vè bem em feus efcritos, dandolhefempre o epiteto de

excellente, Eo Meftre Fíancifco Sanches Brocenfe , aílaz conhecido em toda

Hefpanha por fua rara erudição , lhe naõ dà menores titulos , tratando do refpeyto

<^ue fe deve ter aos efcritos de Virgílio, & doutros femelhantes Poetas,conio fe ve

deílas palavras: T^igo eftofor la veneracion en que haviamos de tener a losToetas^ De! ríus

^endo tales qtre verdaderamente merefcan efte nombre. Tal me parece a mi Luis de ^^^^^^*

Camões Lufitano^CMyofubtiHngenioJo£írinaentera^cognicion delenguas^ delicada c^ç^^^

vena mneflrati claramente nofaltar le nada para laperfeccionde tan alto nombre^^^ Dedi.;

^í-.O Padre,Chriílovão Del no,& Dom. Fernando AÍvia de Caílro,o põem entre X^aV
©s melhores do mundo ; Chriílovaò Soares de Figueyroa varáò infigne nas letras riímos.

human.is,na vida do Marquez de Canhete, o iguala com Homero,& o aplaufo uni- ^^§^^5'

vcrfal de todos lhe dà o Titulo de Princepe dos Poetas ; o que na verdade parece,, p.i.j.i

felhe deve juftamente ; porque fe muytos homens doutos de Europa, reconhece- c.41.
^^

rao à Nação Portuguela h^ama certa luperioridade na Poefia j como entre outros ^^'^^^^

OfD'.).;
**** ocon-úcHt
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Vida doGra^nde hiús[.de Camões^

oconfcíTao Antõrda Bibliotbeca Hifpana dizendo Liíj7r.ammpeticn-,iít,íêm
Miifica regnareferunturmlYa mmipYQpenJioneyVeim-enthufiaJmo raptiMc Com
razam íe pode dar o nome de Príncipe dos Poetas a Luis de Camões .j^pois eile itm
o pi incipado entre todos os Portugueíes. ^.^

.
Porém le na eâimaçam de tantos autores graves eílà igual a Virgílio, & Horèé-

ro
,
cambem parece que lhe naoíiçou inferior nos prodigiosqueie dellesemílias

vidas contam^ porque foyfeu engenho tamfmgular,que nam faltam cunofos,que
digam

,
que muytos ieculos antes foy prognoíticado ao mundo o feu Poema pela

5iòiia Cumea, porque affi como qualquer grande perfeyçam em huma Sciencia, ou
Arte,nam le pôde alcançar lem particular concurfo do Ceo^affi parece que orden-i
.algumas vezesíejaiíloprognoíticadoaos homens muytos tempos antes , que acon-
teça. V-elk eik profecia na quarta Egioga de Virgílio , a q uai foy coda tirada d os
verias da bibila , em que profetizou a felicidade que havia de haver no mundo de-
pois do Naícimento deCiíriílonoífo Senhor onde diz que o Poeta que havia de
cantar a hiíloria dos fegundos Argonautas venceria na poefia a todos os paílkda=-&
deíejando Virgílio íer eíle que a Sibila prognóílicava,diz ao filho de Polliao ( a qu-
•elle erradamente aplicou eiía profecia) que felhe a elle caiilè a forte de íer eíle
Poeta, Citava certo, que havia de vencer na poefia atè os rhefmos Deofes, & inven-
tores dos Verfos:

, ,

'Omíhitamlòngemaneatparstíkmavit£
Spritíis,^ qitantumjat erit tua dicefefaãa^
Non me carmmiktLs vincet nec TracimOrpheus,
Nec Linusjmic mater qudnvis atque Inãcpater adjít
Orphei Caãaped^Linojcfmo/MS Apbllo.
^cm etiam A^c^diamecnmjjJúdice certet
^Panetiam jireadiadiçetjejudiceviõfum.

E certamente que eíle peníamento eílà fundado em boa razaõ , porque fe a gloria
que os Antigos Argonautas,& Achlles alcânçàram,foy mais pelos excellentes ver-
los em que foram canta<ios,que pela grandefa das façanhas que obràram,como afir-^-,
mava Alexandre , com quanta mais razam parece que nam deviam ficar inferiores
neita parte aos primeyros Argonautas os noíTos fegundos Argonautas Lufitanos,
de quem, íegundo Bozio,& muytos outros, alli falia a Sibila à letra, pois a noíía na-
vegí5çam,& os heróicos feyto^sque os Capitães Portuguezes fizeram na India,exce-
deram tanto aos dos Argonaatís,& Achilcs,que nam fofrem comparaçam alguma.
Lnamíòmente podemos aplicar a Luís de Camões os verfos referidos da Sibila,
mas também darlheaquelle lugar que em R^inana coroaçam de Patriarca deyxou
defocupado entre ApoUo , & as MufaSjUo.í^GOte Parnalo , aquelle grande Aítro-
logo Barbante Senes, por cujo difcufíbaquella rica hiíloria le pintou; dizendo que
o mereceria hum Poeta Occidental de lingoa barbara(aíri chamavam entam oslta-,
lianos às de Hcfpanha) que andando os tempos havia devir ao mundo. Conclu-
amos logo que fe o nolío Poeta nam cedeo no engenho a Virgilio,& Homero,tam
pouco lhe cedeo nas maravilhas donafcimento ; & com mais razam nos podemos
perfuadir que as houvelTè era hum Poeta Catholico,que nos Gentios.
Nam foy menor a opiníam que Luis de Camões alcançou na pátria que a em que

o tiveram os eílrangeyros : porque ainda que lhe faltaram com os prémios devidos
a ícus merecimentos, foy tido em grande ellima dos maiores fei h ires, & mais pre-
z-idos daquelle tempo , como foraõ o Duque de Bragança D )m Theodozio , & q
Duque de A veyro Dom Jorge, o Conde que depois foy do Vimiofo Dom Francif-.
CO de f^ortugal,Dom Manoel de Portugal feu tio, o Vifo-Rey Dom Conílantino.o'
Conde de Atouguia Dom Luis de Ataide,o Conde do Redondo, & outros que fo-
ra ;argo contar. Nem era de menor valor a mercê que recebeo das Senhoras Dona
Franciícâ de Aragam , Dona Guiomar Blasfè, & da Senhora Infante Dona Maria^^

como
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como fe vè em fuás obras.Tambem referem muytos Fidalgos daquelle teffipo,que

quando iuccedeo neile Pveyno El-Rey Dom Felipe o Prudente,depois de chegar a

i^isboa mandou fazer diligencia por Luis de Camões, & fabendo, que era fallecido

rnoiirara diiíb fentimento ,
porque defejava de o ver por fua fama , & fazerlhe mer-

cê. De maneyra, que a pobreza em que viveo, namlhe abateo entre os Principes a

grànd j ^ ;piniam que à fuás obras íe devia, & fe as riquezas fugirão delle , ou foy pe-

ias rrzoes ,
que o Plutaõ de Luciano dava contra Timon, ou por elle fazer pouco

pelas adquerir , ou por feus merecimentos ferem muylo grandes: pois he certa a

fentença de Tácito ,
que os benefícios faõ agradáveis cm quanto fe podem recom-

peniar,mas que paiíando deíle termo tem o defagradecimento em lugar de premio,
^^^j^ j-^^^

Defta geral reputação que os naturaes,& eílrangeyros tinhão delle, não he muy- ^.hiíior,

to lhe nalceíTe a eilima grande que de fi tinha, louvando, & abonando feu engenho

em muytas partes dos feus Lufiadas, & mais Obras:o que alguns lhe atribuirão a vi-

cio , nao atentando que he impoííivel não fe conhecer hura bom entendimento

a ii próprio, & ter verdadeyra opinião de fuás coufas. Ariíloteles diz, que o varão

grande,fe fe nao tiver por tal,náo o fera: EJfe fane magnanimus is viàetur , f«^^«^^^J^]*
mavnisfit dtgnus , magnis quoquefemet dignum exijtimat: nam quis nonpo dignt- '

'

tate idfacit , fioliduseft ; at virtutepradttus neque ftolidus , neque ftultus ejl

quiffmm.^c. E noutro lugar : Magni enim virijwnorefe tpfos dignos maxitne exif-

timant.acpro dignitate illi quidem. E o mefmo afirma Balthezar Caítilone no feu

PerfeytoCortezam,& lhe permite louvarfe em feu tempo,& lugar conveniente,di-
^

zendonapenoadeGafpar Palavicino : Hocomfcmtipc hihuommteccelenti , i^X.^^^X.

qualfivogUa coza.chi non laudinofèpjji-, têfar me che molto bem comportare lorji

Pifa 'Per che chi fifente valere ,
quandofivede non eJferPer le ofere conofciuto , ft

fdegna che ilvalorfuofiafefoito. Etforza è che a qual che modo lofcofra , fer non

ejfere defraudato de le honore.che è il veropremio de levirtuofefatiche: 'PerotragU

antichifcYittori chi molto vale,rare voltefiajiien di la udarfefieffo,^c. ETu lho na.

fua primeyra Tufculana refolve , que aquelíe celebre Oráculo Nofce te iffun, nao

foy dito, para fabermos as miierias do corpo,mas para cada hum conhecer as excel-

lencias de feu próprio animo , & entendimento. Porém ainda que nao houvera as

authoridades de taõ doutosVarões,baílantemente ficava o noíTo Poeta delculpado,

com fer eíle o ufo comum de todos os Poetas, como diz o mefmo Tullio Tuícula-

narum axx^Mi^.s.Mhuc neminem cognovi Poetam, qutfibi non oftmusvtderetur.

E ad /Atcicú Q^iÇí.z^.Nemo umquam, neque Toeta,neque Oratorfmt^qut quemquam,

meliorem quamfe arbitraretur. Bom exemplo he deíla opmiao Homero napeíioa

de Demodoco,Virgilio em muytos lugares,& Horácio hv. I.Ode I .em que le íuige

coroado entre os Deofes dizendo:

Me doãarum ederaframia fontium

T>ijsmifcentfuperis

Eno liv.i.Car.efcreve toda,a Ode zo.em feu louvor,que começa:

Non ufitata nec tenuiferar

Penna^biformisferliquidum atheraVates^Cy

EnoTerceyroOde 30.

Exegimonumentumareperennms,
Regaliquefitufyramidumaltius:

^todnonimber edaxT,non Aquilo imfotens

Pojfit eruere^aut innumerabilis

Annorumferies,têfuga temfoYum^^c.

O mefmo faz Ovídio em muytos lugares , &emparticularnoUv. 4.DeTriíUbus

Eleg. 10.dizendo affi.

Tumihi{quodrarumeftvivo)fublimededtjtt

;. Nomenyabexequiisquoddarefamafokt, ,

*»**; ^fl



P^ida do Grande Luis de Camões,
- NecqtòídetraBat^raJentíalivor,iniqiio

Ijllum de nojiris dente momordtt opus.

Nam tulertnt magnos cumfacula nojira 'poetas.,

-'mm^' Nonfiíit ingeniofama maligna meo,
' Cumqtie egop^apcnammuLtos m'ih'i,nonm'ínoY íUis

T>icor,^ in totoplurimus orbe legor.

Stqutà habent igituY vatumprafagia veri,

'Protinus ut moriar nonero terra tuus^ ^c,

Eílacio liv. ix.da fua Thebayda:
O mihi bijfenos multum vigilataper amos
Thebayjamcertèpríefenstibifamabegnimim
Stravit iter,capitque novata monjlrarefuturis,

Jam temagnanimus dignatur no/cere defar^
ítala cumjiudiodifcit.,memoratquejiiventus.

Vivepecorjtec tu divinamj^nc-yda tenta,

Sed longefequere,^ veftigia Jemper adora.

Moxttbifiquis adhucpY£tenditnubila H-vor

Occidet^^merttipofi me referenttir honores.

É Sanafaro na fua 4.Pifcatona naõ quis deyxar de lembrar que elle fora o primeyro
que trouxera as Eglogas atè então Paíloris aos Peícadores;

^ Mtmc litoream nec dejpice Mufam,
^iiamtibtpojifylvaspojl hórrida lujlra licai,

( Siquid id eji)falfas deduxiprimm adundas,
Aiifusinexpèrtatentarefericulacy?nbac.

Ibosoutrosvulgaresnaohà que referir mais exemplos , pois todos os trafem nas
máos. Pelo que bem fe vê a pouca razão com que neíta parte pôde fero noíTo
Poeta notado. '

Depois que Luis de Camões imprimio os feus Lufiadas paíTou o reftante da vida
em Lisboa,no conhecimento de muytos,& converfação de poucos;porque tendo
jàpalFado por elle as primííyras verduras da mocidade , tinha entrado na idade
madura, & fò continuava cõ algiíns homens doutos feus amigos, principalmente no
Convento de Sam Domingos de Lisboa, onde tinha particular familiaridade com
alguns Religiofos daquella Santa Cafa. Neíle têpo lhe fobreveyo huma larga enfer-
midade , que lhe fervio de fe aparelhar para a morte , a qual elle trazia taõ prefente,

que atè nas cartas iocofas falava mUyto de íifo nella, como fe vè bem das que andaõ
impreíTas nas fuás Rimas. Acrefcentoufelhe eítemal com o fentiraento da morte
d'El-ReyDomSebaftiam , a quem tinha intentado celebrar em outro heróico
poema,ie a ambos durara a vida,& melhor foi-tuna.

Com efta , & outras moleílias fe lhe foy aggravando a enfermidade atè o anno de
15-79.no qual faléceo. Eítava nefte tempo em tanta pobreza, que de cafa de Dom
Francifco de Portugal lhe mandarão o lançol em que o amortalharão , & aííi foy fe-

pultado na igreja de Santa Anna(aonde fe acha hoje o Coro das Religiofasjíem le-

treyro , ou campa alguma , que moftrafe o lugar de fua feplutura.

Era quando morreo de pouco mais de cincoenta annos,porque qujindo compu-
nha os íeus Lufiadas , diz elle nocanto lo.eítanc. 9. que tinha jà pouco que paiTar

da idade do EíHo para o Outono,o qual começa dos cincoenta por diante:

VaÕ os a^mos defcendo^^jã do Eftio^^c.
E falleccndo elle fete annos depois de fua imprelfaõ^a qual foy no de i5'7i.)parece
(l}uc não paífou dos cincoenta & cinco. Foy Luis de Camõe,'; de meã eílatura,

5cCa."
%'^^'^^^^ cheyo do roílo,& algum tãto carregado da fronte,tinha o nariz comprido
levantado no meyo, &groíío na ponta; afeavao notavehnenrea faltadoolhodi-
rçyto,íendo mancebo, teve o cabello tão louro,q tiravaa açafroado;ainda q naó era
*-'''-

graciofo

Partes

moes



'Trineipe dos Toetaí de hJefpanhá.

grâciofo na apafenciajCra na converíação miiyto faci],alegre5cl'dezído"5COlTio fé vè

eiu ieus motes,& eíparías, poíto que jàíobrea idadedeu aJgum tanto em malenco-

lico. Nunca cafou , nem deyxou geração. Viveo , ik morfeo em tanta eííreyteza

do necedario para a vida , q ue íe aquelies tempos naõ foraõ táo calamitoí os para o
Reyno > com as coufas de Africa ,

pudera redundar em afronta dos naturaes , &
caiifar admiração. Ainda que os que tem noticia das hiílorias humanas entenderão

bem ,
que eite he o eílilio ordinário do mundo , no qua] os mais dos homens emi-

nentes iao perieguidos , & deipreíadps em vida. Do grande Homero iabemos que
leiuílentava pedindo efmola por Grécia. A Sócrates faltava muytas vezes huma
capa com que fe cobrir , & em tira veyo a morrer condenado pelos Athenienfes ,&
Ariíloteles , & Dem.oílhenes , porque o naó foífem fugirão da mefma Cidade, bci^

piáo morreo delpojado da fazenda , & delterrado da pátria. A TuJlio degollàraõ,

& por mais o afrontarcm,lhe cortarão aquella lingoa,em q por tantas vezes cófiílio

a liberdade da Republica, & o grande Epifteto viveo em Roma com tanta miíeria,

que nao tinha mais de feu,que hum candieyro de barro,com que fe alumiava. Aca-

bando porém com a vida as armas da inveja , com que os grandes engenhos faõ

fempre combatidos , nafcem elles de novo depois da morte, & veílidos das azas

da fama,a]cançao a gloria,que fuás obras mereceráo;porque os homens não pòdeni

fazer guerra , fenaó aos corpos , os quaes , como compoftos de matéria frágil, &
caduca , faõ vencidos de mayor potencia. Mas as obras do engenho , como repre-

fentaõ o animo,que he eterno,duraò igualmête com o tempo,& com elle adquirem

o premio igual a feu5 merecimentos. Daqui veyo chegarem depois os Gregos a

venerar , como coufas Divinas , aos mefmos Homero , Sócrates, Demoílhenes , &
Ariíloteles , a quem em vida perfeguiráo, & em Roma a confefiarem os Cidadãos,

que naõ podia fer caíligada aquella Cidade com mayor pena j que privala Scipiaõ

do thefouro de fua íepultura, & a dizerem contra osmata dores de Túlio, que por

fe livrarem de fua eloquente lingua, fizeráo fallar contra fi as de toda a Republica;

&foytaõeítÍmadoonome de Epiéleto , que o feu candieyro de barro , por fer

poífuido de tal donõ,fe comprou na praça de Roma por trezentos crufados.

Deíle mefmo modo vay luccedendo a Luis de Camões,o qual.fendo perfeguido

em vida de perpétuos infortúnios ; depois de morto tem alcançado glorioíif-

fimos prémios de feus trabalhos, porque pouco depois de feu fallecimento,movido

Dom Gonçallo Coutinho do zelo da pátria, a quem o Poeta tinha tanto merecido,

lhe mandou cobrir o lugar da Sepultura com huma campa de mármore com cíle

honroío Epitáfio:

Aqui ja2i Luís 4eCaniões5Princepe dos Poetas de

feu tempo: viveo pobrej&raiferavelmente, &aí-

íimmorreooannode 1579.

Efta campa lhe mandou aquipor T>om Gonfalo Coutinho, na qualfe nao enterrara

Pejfoa alguma.

A eíle Epitáfio acrescentou depois otitro mãyor(cõ goílo do mefmoDom Gon-
çallo) Martim Gonçalves da Camera,Preíidente, que foy da mefa do Paço,& eícri-

váo da puridade d'Èl-Rey Dom Sebaítiam grande vahdo feu, & eílimado de todos

osReysdelleReyno,varaodefummainteyrefa, virtude, & temperança, compôs

eíle Epitáfio à fua inílancia o Reverendo Padre Matheus Cardofo Religioíb da

Companhia dejefus Lente que foy da primeyra cadeyra da humanidadedaUni-

verfidade de Évora , que depois deyxando os Eíludos hun-ianos, fe dedicou fò aos

Divinos , &à pregação do Evangelho nas barbaras Regiões de Angola , onde ao

prefente anda,& o pitaíio diz aiTi;



Vida do Grande Luis Je Camões,

NãfoeligisyFlacm Lyrkis^epigyãrnate Marcus
HkjacetfHeroo carm'me.y'irgiliiis.

EnjèJmulyCalafnoque auxtttibt Ljjiafamam,
^nam nobilitant Mars,^ ^ppoUo manum.

CajtaLhimfontemtraxit modulamine, at Indo

EtGangí^telisobfinpefecit aquas.

Indiamirata eft^quando áurea carmina lucrum
,

Ingenii^haudgazas^ex Oriente tulit;

Sichenedepatriameruit^dumfiUminatenfe,

AtplusdumcalamobellicafaãaYefert.

HuncItali^GalliiHiJpanivertèreToetam

^aíibet huncvellet terravocare/uum
Verterefas,£quarenefas ísquabilisuniy

Efi/ibi,t>ar nemo^nemofecundus erit.

•Não he pequenolouvor alcançar Luis de Camões depois de morto eílas gloriofas

memorias por Obra de Varões taõ liluftres, quando até os mayores Principes do
Mundo , & os parentes mais chegados com a morte le fepultáo juntamente no
erqueciraento dos vivos.Porèm náo he menos honra a que adquirio nos bons enge-
nhos, que fe dedicarão a traduíir o feu poema iieroico, o qual anda convertido nas
melhores Lingoas de Europa querédo cada qualfazello próprio por ornamento da.

fua própria , & para enriquecer ieus naturaes com tao precioío thefouro. E ultima-
mente o Reverendilfimo Biípo de Targa Dom Frey Thomède Faria o tradu-»

zio com grande elegância em verfo Heróico Latino, tendo juílamenie tal occupa^'
ção por digna de fua prohiraõ , & dignidade, como outros muytos Prelados tem
feyto em íemelhantes Ibgeytos ,

por fer Obra era que fe moílra muyta erudição, &
engenho. Neíie Reyno fe tem também empregado naõ poucos em comentarem,&
louvarem o melmo Poeta Luis de Camões ; alguns fairáo a luz , & outros fe con-
fervão manufcriptos , mais dignos, pôde fer , da Impreilaõ , que os que tiveraõ eíla

fortuna, qual he o que ha muytos annos tem compoilo Luis da Silva de Brito Prior
do Santo Milagre de Santarém, peíToa aíTaz conhecida neíle Reyno pella muyta
Doutrina ,& q ualidades que nele concorrem. Dos verfos que fe tem compoílo cm
feu louvor

, por ferem muytos , rcfirirey fô dous Epigramas que fe imprimirão com
as fuás Rimas no anno de mil& quinhentos <& noventa & oyto : o primeyro Latino
feyto por Manoel de SoufaCoutinho,taõ Illuílre no fangue,como nasLetras huma-,
nas, o qual deyxando o feculo , &nome , entrou na Sagrada Religião dos Prega-
dores, onde fe chamou Frey Luis de Souía,& tem dado com luas Obras outra nova
efperança à nolFa pátria. Pelo que por fer o Epigrama de tal fogeytp , he para Luis
^e Cam.ocs de,grande reputação.

^odMaroftiblimi^quodfuaviTindartts^alto

§líiodSophocles,tYÍftinafo,quodorecanit.

M^ftitiam,caJiis,horrentiapaHn, amores,

junBaJimulcantu,fedgraviore damus.

§luifnam AuãortCamoftiiisfOndebicVFrotuUtillum

Lyjiain Eoasiynperiofa plagas.

1)nus tanta deditt^Dedit,^ mayora daturus,

Ni ceelirifato corripcretur^erat.
• ^Itimns hic choreis Miifarum-prafuitúllo

'Plenior Aonidum eft^nobiúorquc chorus.

Fios veteris^virtusque novafuit ille camana^
"T>ehitajiire fihijceptrapoe(is habet.

In Enfitanos Heliconis culmina traSfns

Traujiulit atttra,lyras,fertajiuenta^)eas.

Currere
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' '^rinápe dosToetãs de Befpajiha,
,,.Q^'^sUfaftãliosnoJiraderu;peliqiior^

i y^iujjiti^abin-vitopratavirerejòlo. T ' T
^ '. Cerneperincidtos^e7npemeLmarecejfus,

CerneJatas^fterilifefpite,verisopes.
Om^úbusOccidmrídenttíbiJloribuskorti

''"
.

^"^^^ ^gojam Ufios,credo,fed Elyfios.
'

\
Orpheusattojtítasduktmodulamme cantes

Traxit.^abftygiofquaíidamonjtraforo

ThejfahcosLodoke/acroeumfiummemontes
'Pi^^-^idumquetrahiscaLituumqua choros

SimtmaioratuaOrphajsmiracuLavocis,
„'

, , ^ ^tt^^^(l^tàfaceres,fittbilm7uafoYet>
O outro he hum Soneto Português do nolFo Poeta Dioeo BernarHe. nn. n. .a-ii
p^.ftoninao reconhece fuperior , oqualporíertaõ amiS^oi '^u^^^^^'"°
mu V ta conrideracaõ: ^ ^ !'° quahíicado voto he digno de

^^m /(?/Z7/<2m Camões que elk naõfeja
guem naõ vè que em vaõ cança engenho,^ arte
t.Ue ajifoje louva em toda aparte,
E toda aparte elLefóenche de inveja

^iemjuntosnumefpiritoverdeleja

^iantosdoensentremilTheboreparte
i

(£»erelledejímorcante,querdeMarte)
Tormats naõ defejarelkfà veja.

Honrou a pátria em tudo^imigaforte
uífez, com ellefòfer encolhida,
Empremio de eftender delia a mei-^n^ia
Mas/e lhefoyfortimaefcafa em vida,
Naolhepodetirar depois da morte

^^ . n u ^T ^'^^ ^"^^"^^"^ defuafama,^ alorU

Sf? ^^.^"^"^^^^ poderamos trafer muytos
, mas bffte hum univerfal

, que he agi gnde efnma que neíle Reyno fe tem feyto de fuás obras,das quaes fe emlmp ef"

SuytoCerrTceorpt^^^^^
^^^^^eral he hoje^o conhec^imeTol

^fúXT^^rr^^T^''? ^^ P','"'^'^ " '^""^ particular lhe mandou Gafpar de

SemWíiT. robnnho: em o hvro,que imprimio de vários difcurfos, em que

fS r&n?riHfrrT^^ % ^r' ^ P^^^^" ^conípanharcomoditoretrWo

«o^S^heo^^^^^^ '
^^ II- ajuntou hum El4oLattno, que vertido

-i;í*i3Doqm3!

30p,n.fací.Hfn:

-•-•w-í A.oiam;

<yi

<>í"iiCT,.-'

.;B'i<J v.

ELO-
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ELOGIO.
- , , r, ,af nwvosParece Homero , nafemílhança do top,

.^AmoesheLufitmo ^flf/J"^^,'"^„a ,g,.aídai da vida. Homero
^ nos mepos fartos

f £"''^"J^l]^Z^^ Jua. : a^ueJleM"'^'"/'";

tas riqtxzas, efttviveoemferpetmfa^re^ i
porque conceben-

firs S,as/eJ. Homero,gua^r o c-^^^^^^^

's emfeu animo humfihermo^»X«/ri"« ®W'' fn^vegou, ÍSfaff"" ^ ^"'"'•'

mentis de Neptuno ,© ofuror deMf''^'^°f^j2 „,„i± (
'coÁ feftefaam as

ouvioosfrhmd.Ua fekyjouvaerofamenn^^^^^

fermofisfepdas ^"f^f^ZfeM^So^íettZrfo das o„da!fe.hoemas. Tor-

tou no naufrágio a Cefar , '^'''''/"'/^^y/," j^Jj, ^g a terjmnlarmente emno-
naioàtMria^e^termentoufuamg^t^i^llXeH
hrecido, ^fi'^""'''rí'-'^ZdZ âZo» porèjA. annos defois de mono o

% deourolhasfrefàram. ^«'"'<^"^„ p„_,„„-ndoas Livrarias, SCafascIas

Defte modo ficaràa Imagem d°^Bof P°^,°;™f„7' .^^ aem empo de Pli-

Sciencias, com grande gofto df^Dm.w ' & cuno^o^, ° jV^^fJ^„^fe,,„L ,etra-

piin. H- nio coftumavam ter ornados osroftos daquelles cu os a^

^^^^^ ^^ Roma.que
«• '•'•

tados nomefmo lugar em fuás Obi as.^ t. ^" ^'^ ';°™" ^^ jg Homero. Ex au.
atèosRetralosquenamhWefinça^^^^^^

uZ'der.deLnmtr^dMvultus,íkuU^^^
No Retrato

Êf" J-"^^^^^i;:^,^^^^^^^^^
fòlugarU

,roaravilhofa,quefoíre,í>or3ueasfcltaraasnaroo p
feae^baram atèaqueUes

padecem também as injurias dotempp ' f,^.2rXernixarfuamemoria,porè>n
LnftruofQsCo!o(rosçomqueo^Antigosqu.fm^^

as tlbmpastemaquelia !!™P"«'l»<'e^^P"'^"^^^^^^^ prefentes

que os homens fe fizeram iguaes
«"^f^°<^^'f^,

P°<Í^^^^^ tem-
-^mtodaaparte, &PO'-b^».'fi"°<í^'%í^,".eLui de ^^^^^ alcançado,

po. EfteseKcellentcs prémios , S""^^,''"?*^'!^^^^^

parece antevio elle muytos^antiosanjes.Quando
conhderan^^^ ^^^^H^_

.^ntamll..rendiamfe^SV^rosd|en^^^^

¥;i,o q;e^ém nelle^^X^sfSfes d^^S™

'^S:Írr:SX-podemosconfolardac.«^^^^^^^^

padcceo em vida.pols alem de ter nella
P°^.^°XneíXS- na honras da Sepul-

da Antiguidade,não Ihevayficandodepo dampuein^^^^^^

tura,naru.horidadeda Elatu.s.n dtlatavamdaF^^^^^^^

todo o mnnóo,em tanias Imgoas, dos melhores 1 °/"^'*'™'™'
g^ vindouros.

mancyra,que íua glorioía memoria durará igualniente com os becuiosvm

OS
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A R G U M Ê N T O. -
:y

Fazem concilio os Deoíes na alta Corte,

OppoemfeBaccoàLufitanagcntej ,

Favorece-a VenusjSc Mavorte,

E em Moçambique laíiça o férreo dentei

Depois de aqui moftrarfeu braço forte,

Deftruindo, & matando juntamente,

Torna as partes bulcar da roxa Aurora,

E chegando aMombaça íurge fora.

CANTO PRIMEYRO.
Keíle Canto primeyro fe conta o que aconteceo ao CapitaÕ MôrVafco da Gama^

depois que partio de Lisboa a deícobrir as partes da índia por mandado d'EU

Rey D. Manoel, té chegar a Mombaça na Cofta de Melinde,

AS armas,& os Varhr ajfinalaãos j

^e da Occidental praya LufitanUi
Tor méires nunca d'antes navegados^

PaJ^àraõlnda além da Taprobana:
Em píngcsjé" guerras esforçados.

Mais do quepromettia aforça hUmanai
E entregente remota edificarão

Novo Rejm^qUe tantofubítníâraÕ^

AS armas. Coftumaó , os que declaraó obras
alheas,antes que entrem na declaração delias

tratar algúas coufas, aííim do Autor da obra , ti-

tulo delia, coino da qualidade do yerfo , ôc inten-

ção do Autor. O Autor defte Livro foy Lu JS dé

Camées, Portugucz de naçaó,nafcido,& creado

na Cidade de Lisbea, de Pays nobres, &" conheci-

dos: á qtiál, depois de haver cílado muy tos ánnois

nas partes da 1 ndia, l'e retolheo, & nclla morrco,
&eftâfepulradonoMbíteyro dé Santa Anna. Pe-

las Armas foy na índia muyto conhecido, &eft!-

mado, como teítenuinhaó muytas peíToas de qua-

lidade,que o conhecerão naquellas pai tcs,6( hoje

cm dia vivem neftas. Quanto ás Letras, cfta, Sc

outras obi as fUâS, que andáõ imprefías, moílião

fua crudiç;3Õj & eng( nho: & quám alta puzera a

rirca,re deyxados outros exercicitis, íe der» a el!as

de todo.Intirula-íe eftíí obrasOj Lmfiadas dt Lmí dt

CitmSthpor tratar dos fty tc^^ dos Pgrtugut.zcs,aos
'

A quacs

m



Lufiadãi de Luís de Camões Commentad s '.

quacs os Latinos chamaõ Lufiadas. Alguns que-

rem, que os Portuguezes fc chamem Lufiadasde

Lufo decitno leptimo Rey de Efpanha ,
que rey-

nounella trinta annos, de cuja origem naodao

razaò alguma. O nollo André de Refende M. i.

tinm.Luí.in pri«dPío,di2qué deLufo filho de Bac

Cantando efpalhareypor toda aparte.

Se a tanto me ajudar o engenho, & arte,

E tamhem ai memorias gloriofai. PromettP tratar

também dosReysde Portugal, os quaeseftende-

raó a Fé de Chriílo noílb Senhor, tomando muy'

cho!& m^fe hamàraõ JambemLyGadas de L5 fa tas terras aos Mouros,aflim em Europa, como eot

feu cc5np nheyro: & à terra Lufítania, ou Lyfita- Africa, & Afia E porque aqu, fe faz menção de-

n' a po^e te i-efpeyro, o qual eu figo. Hoje fe cha- ftas partes doMundo,tratarey brevemente delias,

^a Po tugal, de cuja origem fe veja, o que' efcfe- para ie entenderem melhor algumas coufas, que

í^mosnócantotcrÍeyro,OaavaÍo. Aqualida- no d.lcurfodefte livro fe offerecem.

de do verfo' he Oótava rima , vcrfo heroiçp , co- Os antigos d.vidirao o Munao em três partes,

mo entre o Latino., & Gregos, o Hexametro. porque nao tiverao noticia da outra novamente

Chama f^Oftava rima, por tSr cada eftanck oy- defcubcrta, a qual por efte refpeyto chamao novo

To V eTfo A tençaô do Poeta he tratar do dWco- Mundo.Todos os Geographos começao fua def-

tómèntô, & conquifta da índia, & dps valerofos cnpçao de Europa por fer (
ainda que na gran-

feTosemarmas,queosPortuguezesnellafizcraó. dezamenorque todas na bondade, & fertilidade

Guardaaordem, que os Poetas heróicos coftu- muytomayor. A qual Phnio hb. 5. c. i. chainou

r^âo guardar no principio de fuás obVas.Propoem may do povo vencedor de todas as gentes &a

naqudlas palavras: Jar>»as , & o, varões afflna-
n^aisbella , & íermola de todas as terras do Mun-

zl2 Pede aiudaás Nymphas daTejo naquella do. O que os antigos quizerao nioftrar pelo nome

Oaava- EU Ta.ides Jnhas. Começa a narração de Europa, chamada no Grego Europ., que quer

«aquelíe verfo : Ia no íar^Òceano navegavaô. dizer fe. mofa vifta
:
como he notório, aos qt,e de-

r)^.cf;i.«í«/pr.r«L«7?r^«^.Chama a Portugal, fta língua tem algum conhecimento » &
«f

podc

mrte Occidental, porq de todas as de Europa, ne- ver no Thelouro da língua Grega, no feguVido to-

nhúa o he mais.Ocni^/ quer dizcr.aonde oSol mo. E efpantome, nenhum Autor antigo
,
nem

fepoem,naóporqfeponha,masporqquâdoodia moderno haver dado naverdadeyra etymologia

fe acaba neften-oflo Emifpherio,parece,4 alli aca. defta palavra; crendo todos, que o nome de Eu-

ba & fenece íeu curfo^pelo q vulgarmente fe diz,q ropa lhe veyo de hua mulher aíTim chamada, que

fefen" como fe não ponha , m£ andeem conti- Júpiter furtou. & levou a Cândia, que commum.

nu^o moiíméto, dando^luz ás terras por onde paíTa. mente fe tem por f.bula. Tem Europa por termi-

?or mares r,:r:ca d'á«te. navegarUs^EÍÍ. he^a ver- no , da parte do Norte. & Occ.dente ,0 grande

dade, que atè o tempo de ElRey D. Manoel naó mar Oceano: do Sul ,
o Mediterrâneo: do Onen-

foy defcuberta a caíreyra da índia, nem fe nave- te. o Egeo» chamado hoje Archipel ago: a lagoa

^ Lou, como hoje fe navega. Nem me move, o que Meotis chamada em Itahano mar delle Zabacche:

Tz Damiaó d Góes na hiftoriado PrincipeDom o rio Tanais chamado Don ou Tana. Divide-fe

Toaô,W.i.c.p 67. pelo que leo em Plínio: que <e. em doze partes principaes: Elpanha, França, A-

ia ta comovo de Eudoxo, de que trata Eftrabaó lemanha taha, Rhecia, Vindel.cia. Grecra Pa-

Ib 1 pagUn mei -jx. & tem por fabulofo. E o nof. nonia.Efclavoma.Noruega, Sarmac.a, & Efcan-

fo Poeta tinha voto neftas.&femelhantes mate- dia. com as Ilhas adjacentes. Alguns modernos

, ias. Leaô os curiofos a Gaípar Barreyrosem o có- efmiuçáo mais cftas partes
,
mas tudo o que tra-

*'
r- , _ t^ ,_...•' .._j_ _ taôfe reduz a eftas doze, como (e vera no Canto

terceyro, aonde o Poeta trata efta matéria de pro-

pofito.
^

A legunda parte he Africa; deraólhe os antigos

eftenome, que quer dizer Qiientura. na lingua

nientario, que fez da regiaó Ophyr , aonde trata

efta m ateria com muyta claridade, & verdade.

PalJaraõ mda alem da Tafrobana.Par^ encarecer a

comprida navegação do? Portuguezes, ufadcfta

palavra Taprobana, á imitação dos antigos, os «-"-"-—-j t-- 1 --

quacs quando queriaô encarecer huma coufapor Grega, por fer pela mayor parte muyto quente

2,uyto remota, diziaó,fcrà na Taprobana. Hoje Divide-fe em cinco partes:Berber.a,Num.d.a,L.;

le chama Ceylaó, & he íujeyta aos Reys de Por- bya.Ethiopia, & Egypto. Amda que algunsdao

tuPal.Vcja-rc a nofiaannQtaçaó no canto decimo Egypto à Afia, outros afazem parte per h. lera

-^ -^ Berbéria cinco Reynos:Fez,MaiTocos.buz, aon-

de elláTrudante, TremeíTem, aonde cae Argel,

ScTunez, que hc a própria Africa, aonde efteve

Carthago, grande inimiga do Povo Romano: a

qual foy muyto perto do lugar , aonde agora eftá

a Cidade de Tunez, de cujo nome todo o Rcyno

le chama aflim.Efte nome Bcrbcria.dizcm algús,

que Ihepuzeraó os Romanos,porquena conqui-

ftadc Africa nenhuma gente achái ao mais barb;i-

ra,quc a delta parte: a qual faz vcntagem hoie cm
• •

tudo

Oótavajii

t.

E Também as memoriasgloriofas
T)aquelles Reys^queforaÓ dilatando

A hè^ o Império & as terras vicio/as

©^ Jjrtra,& a'yJ^a andaram devafiando.

£ acjuelles, que por obras valcrofas

ò'e vau da ley dá morte libertandoi



Canto Trimeyro, . »
g

ludb ít toda a outra terra de Africa,como fabemos os liaturaes, pelo mermb reípeyro, chamão Sahu*
os Portuguezes, pclamuyxa communicaçaó gue rá, he húafaxa de terra» que começa do Oceano
neftas partes temos. Outros lhe daõ outras ery- occidental , das comarcas do cabo Bojador , até
mologias, que fe podem ver em Luis de Marmol chegar á noíla fortaleza de Arguim : cc vay cmi
na prur.eyra parte de fua Africa. krgura de leflenta,oytcnta, Sícemlegoas , &:

Numidia, fe chama aíTimjporqae a gente defta maissm partes, atè dar nas correntes do rio Nilo.
parte naó vive de outra coula , /enaõdacuíciva
çaó das terras, Segado, que tem muyto. Aos de-
lta Região chamâo os GregosNomades,que quer
dizer paftores: os Latinos Nu midas,6r aterraNu-

He terra delerta, efíen],& triíle.por íer de muyto
grandes areaes; pelo que he falta do neceíiario pa-
ra a vida. E aíSm não vivem nclla, íenaô alarves,

mais brutos que os animaes, que lhe nâofaltaó.
mídia. Confina efta terra com humas ferras gran- Donde íe deo lugar áquellafabula , dequeOvi-
des,queadividem de Berbéria, ás quaes osnatu- dio faz menção nas íuas Metamorphofes, lib. 4.
raeschamaôAyvacaljôc os Latinos Atlúremayor, Que quando Perfeo matou a Meduia , paflando
à differença de outras, a que chamão Atlante me^ com fua cabeça pelo ar em cifna do cavallo Pega-
nor:ôc os Africanos Errif, que eftaó ao longo da fo, do langue, que da cabeça cahio naquellas par-
cofta do mar Mediterrâneo. Hoje le chamaó vul- tes, ficou chea dt cobras , Sí bichos , de que tem
garmente MontesClaros.Tcm Numidia três Pro- abundância.
vincias:Drá,Todegà,Sc Tophilete.Drá íe chama Ethiopia, quarta parte de Africa, he terra íar.
aflim,dehum no do mefmo nome,que defcedos ga, Sc quafitoda fujeytaaoPreíleJoaó , Senhor
Montes Claros

, & a rega por efpaço de feOenta daqueUas partes. E fegundo o que labemos por
egoas: nas quaes todas ao comprido, & huma de relações, & efcritos denoflbs naturaes,iazo eíla-
largo, de huma, Sc outra banda do rio he chea de do dtfte Principe entre as correntes de trcs muy
paimares,de que tem o Xarife grande tnbuto.No famoíos rios: Aflaborá, Nilo, Sc Aftapo, de quehm delta Província eftâ huma Cidade chamada Ptolomeo faz menção na quarta taboa de Africa
Quitauga, na entrada do deíerto , aonde levaô o Chama-fe Ethiopia, por os moradores daquellas
ourodagrandeTumbuquUtu. He a maispovoa- partes ferem negros , que ifto fignifica a palavra
da terrado mundo

, porque no dito elpaço de na língua Grega. DonomedoPrefteJoaó, Sc da
íellentalegoas,tem mais de trezentas villas,Sclu- grandeza de leu Reyno trata Joió de Barros lar-
gares de calas grandes, Sc fobradadas, mas fracas, gamente na terceyra década. Os Reys de
por ferem feycas de área, Sc paos de palma.por naó Portugal tem também muyta parte na Eihiopiaj
haver na terra pedra, nem outra madcyrá:Sc vale- como (aó os Rcynos de Sanaea,Gan;bcaí Guine,
lhe chover poucas vezes naquellas partes, porque Manicongo, Jaloph, Cantor, Mandir-a: as Ilhas
fe acerta de chover dous, ou três dias, dâ com to- do Cabo verde, Saó Thoraé, Sc Príncipe, a gn,-,.
dasascafasnochao OrioDrá, aindaquehede de

,

lha de Saó Lourenço, Quilòa. Moíbaça^e-
ínuyta agua,nao chega ao mar, porque o forve á linde, Sc outras naquella coíla. Egypto, quinta,
terra no^areaes de Libya. Mantemfe a gente de Sc ultima parte de Africa, que muytos (como fi-
Ura, Sc iaphilete,que confina comella.de tama- ca dito ) affinaó a Afia, foy primeyro chamada
ras, Sc com os caroços delias pifados fefuaencao Aeria, por ferifenra das alterações , Sc tempeíta-
gado Entre os palmares feda o anil, como oque des, quefuccede haverem outras partes; por ter
vem da Índia, que ferve para tingir azul, Sc preto, fempre nella o ar claro, Sc limpo de névoas, Sc nu-
laphUetetemeítenomede huma Cidade pnnci- vens, Sc por fer terra muyto temperada. Pelo que
pai da meíma Província. As cafas faõ como as de nem os trios do inverno , nem as calmas do verão
iJia pelas melmas razões. Tem algúas minas de íaõ taes, queofFeiidáo, Sc tratem mal a gente. A-
ui,quelevao em Camelos a Turabuquutu.para gora fe chama Egypto, de hú filho de Bello Rey
dai a ti oco de ouro, donde trazem muyto, peloq deBabylonia, affim chamado, quetoy Rey delU
eita teira he muyto rica delle. He eRa grande Ci- Provincia fcfienta Sc oyto annos. Tem da parte
dade ticiumbuquutu,na grade provincia Jaloph, do Occidente osdeíertosde Libya, Marmarica,
oiitanie ao no Sanagá por efpaço de três legoas. Sc Barca: do Oriente Afi ;, do Norte o mar Medi-
Jrieae grande concurfo de -mercadores de diíFe- terraneo, doSul o Reyno de Nobia. Temmuy-
rentes partes, por refpeyto do muyto ouro, que to grandes Cidades, Villas, Sc lugares, de que he
vemtei a el a da Província Mandinga.Taphilete, rauyto povoada. Hefertil, Sc abundante de todas
õcuiaiao de gente baça. Os deTodegá,queel- ascoufas neceflarias para a vida, como diz Plinio
tao no meyo por eípaço de feííenta legoas, pouco lib zi.c.is. pelo que os antigos lhe chamarão F«.
mais ou menos, lao ai vos como Framengos ; mas bUcumorhu horrium,ct\hyxo publico do mundo. E^
f,e_nte Dl uta,õc boçal. VivemelpalhadospeloCer- porque ao diante me ha de ferneceílano tratar ai-
laodentro, ^eytos paftores, Sc lavradores. Naó gúas coufasdefta Provincia, Sc de alguns lugares
ha nefta erra, lenao algum trigo

, Sc fruytas, de feus, do nafcimento do rio Nilo , Sc íauías do feu
Queie iuitentao. • o r i- 1 r /-.^

, -1 , , .
crecimento, Sc outras coufas dignas de fe faber,

o

Lnbya,terceyrapartedeAfnca,chamadaaírim nãofacoaqui.
dos Gregos por fua íecura, & eftcrilidade: a que Afialterceyra parte doMundo^he íó per fi muy

-
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H



Grego, dizem que le ame 3111111 uti.ii» , h- j— --
rp" ._:„ jo crao Cáo ,

que &ffim <t intituU o

clize?Iodo, ou lama: por lerem alguas P=^rtes dclU ^a Ta ^^am d° S^-^ ^ ' ^
^^^ u, j;^.

fujeytas a grandes enchentes de n^y^^^'^ §1^"; ^^awi qu^" d?zer,Grâde lenhor!A quarta

desíios, queuregao. Ma\outro lodo
&^^^^^^ le^^^rT^do lenhor da Pc?^^^

Iheachoeu mayor , que íao as grandes fupcrftr
5^^;,^^['^ ,

çóes, eentilidades, Sc abominações ,
que a mayor

mrte deftas terras, & Reynos teve, Sc rem,como

be notório ao Mundo. Porque hús adorao o boi,

outros a Lua,outroS o Boy, outros.differentes a-

nimaes : & tem outras torpezas indignas de le el-

creverem, & 'hoje faó fabidas pelo muyto, que os

noíIosPcrtuguezeátem tratado, gctratao em al-

guas déílas partes. Pelo que fe pôde aizer.fer fua

?erdadeyra etymologia tirada do Grego ahos, q

quer dizer, Icm Deos : por os moradores deltas

partes ferem dilíolutoS, Sc defenfreados cm leu

ínodo de viver, Sc por eftcrefpeyto gente fem

Deos ,
perdida , Sc errada no conheamento da

Sophi : palavra entre os m elmos de preeminência,

& império, como entre nós Emperador: o qual he

fenhor de todo o Meridional da Afia. Aquinta, Sc

ultima pai te comprchendc a Índia, Sc China.aon-

àc ha diflTercntcs nações. Aquitcm os Portugue-

zesmuyta parte.

A quarta parte: do Mundo , de que os ant;gos

naó tiveraó conhecimento , íe chama Ameriea,

do nome de fcu dercubridor Vefpucio Américo,

Florentino. Chama- le também novo Mundo, af-

fim por fua grand^a,como por fer novaméte dtf-

cuberta. Os que lhe chamâo Índias, ainda q daó

alguma fahida a eíle nome, ufaó do vocábulo im-

i^tuj , t^^.-*— ' . , f, „,?f,r,r;!>mprf noraue índias fomente le entendera

verdade. Nem he inconveniente que houvefle p "Py^^^^J^-
P^

^ffim por razaó do rio Indo
fempre em Afia muy ta Chriftan Jade, Sc que ho-

^
Or ^m^s «J^^^as ^ ^^" P

d,í,„bri.T,cnto deftc

jc em dia a haja: antes hc de crer que aquelies ían-

^"^^f^^^^f^-^^Vonn^^^ hum Chnítovaô Co-
Íos,acdoutiírimosVaróes lhe puzeraocftc nome, "°^° ^""^°

^^^^^^^ por mandadodos
vendo o grande defatino 5c defvariodeftagent^ lomb°

;
Ge^^^^^^^

E ja Salluftio , Sc Tito Livio em feus tempos fe

f^y^^'™^*- ^oie h. deícuberta toda eíla A-
queyxaváo do grande dano.que os, Romanos rc.

"°^'l"°f/„^^^,';^^ído, ialvo no que toca ao

2J10 com acommunicaçaó da gente da Afia.
í^l"

"'
°^^"f^XXpa^^ mede deduas

porfermolle, Scafeminada, 6c entregue a todo None'd7';^^^

género de vicio : o que fe apegava aos Romanos. P/niní^^as
, ^^ ^^

J^^
P
^^^ comprehende a nova

^ueaportaváoáquellaspaites.Eaffim lhe chama ^.^f MeX Flor^ Sc Terra nova. A
^ Poeta terras viciofas ,

por os moradores delias Efpa"ha^^^^^^^^^^

ferem dados a todo género de vícios. Eftes fao
^^^^^l^^^^^^^^

hoje os moradores, em grandes Reynos, Sc Pro- ratirme ;
auia»,

E os que efcapaódefta torpeza, ÔC lodo
vincias. T 1- • ,.. r
gentilico, daó em outro, que he a maldita leyta

de Mafamede. Bem he verdade que nas partes da

índia té os noflos Portuguezes feyto grades pro-

vey tos nas coulas da Fr : Sc que ha nella muytos,

Sc muy firmcsChriftáos:Sc cada dia a Bandeyra de

Chriftofedeíenrola em novos Reynos , aonde

muytos Rehgiofos com zelofanto, Sc caridade

íTiádilTima, le põem em muy certo perigo de per-

der a vida, por ganhar almas a Deos, arrancando

idolatrias dos corações dos gentios , desfazendo

Ídolos, Sc dando os Templos a quem faó devidos.

Tem Afia por termino da parte do Orientc,Nor-

C^Epm dofablo Grego, & do Troyam

As navegações grandes, quefizer ao:

Calefede Alexanáro^á deTraJano,

Jfama das vitorias, que tiverao.

éue eu canto opsyto tlhftre Lufitano^^

Aquém Neptuno,& Marte obedecerão:

CeJJe tudo, o que a Mufa antigua canta,

^te outro valor mais altofe alevanta.

CeíTem ão fahio Grtgo. Por fabio Grcgo,entcnde
Tem Afia por term.no da parte ^o Ur^me,iNor- -^^^—- ^^ ^^%^^ ji^a do mar Jonio,chamn.
te, Sc Sul, o grande mar Oceano: do Occidcntc,

J{'y""!^X^^
orioTanas, que a divide, Sc aparta da Europa, da hoje ^«''^'^?^'^°'^p'^-'^'^

,„;,„, di^ej,^
s.

U, tamente com a lagoa Meotis Sc mar Egeo.Da de Lisboa. Se he verdade o ^"^ «
f^"^(^g^^^f

^Africa a divide o mnn-oxo, Sc húa linha, que paf- o nofio Poeta refere "^.""^\^y
^^j^^^^f

^^^^^^^

Pa do duo mnraoMed.terrnneo, que cftá notada F«y^ft^,Ulyí es tao avif.do &
^^^^^^^^

de negro na cart. Geograph,ca de Gafpar Vopel- gax e.n lua vida Sc

"^^^^^^^as couhs^ó^^^^^^^
lio, a crrnos 64. de longnra. Os antigos, Sc moder- cou por appcllido o Sabio. ^»^^^^^°;''!

"/^j;,]^^^^

Z va';.áo na divilaó da Afia. Hoje le pódc divi- mero na Odyflca que toda gafta em tr.ta. dcUa..

dir cm cinco partcf.refpeytando os Principes. q a pelo que a intitulou do leu "oníc- ....
guvcrnaó,6cfenhorcaó, Apumeyra. Sc mais vi- £ J. rr.^.«.. Eftc foy Encas filho deAncmfo^.



Canto Trmíyro,
"

& Vénus; o qual depois de deftruida,&queyma. outra banda dos rios Tisfis, & Eufrates' comoda rroya rua patna,fug,ndo da fúria dos Gregos Suria, Baby]onia Chaldea W^,.r. . í.^
vencedores, paílbu grandes trabalhos no mar até entrou pel^iio f ic^ris ar;^ d. P.S^?c egar a ítaln; os quaes conta Y.rg.lio na ína E- determLu paflal'^C^^^l tsl

; p
,

o
que pudera bem f.zer lem tocar na hon- idade (por feí ja muyro ve ho) naô íl.o confem or. de Ehfa Djdo, que Lneas nunca vio, nem co- pelo que da]Ii tornou a Roma ""^^""«^

nneceo. Lembro ao Leytor, que tudo, o q Vir- A^uemNeptmo, & Maruãcdecnaõ Os antigdioecrevedos íucceíTosdeEneas
: Homero gos, cegos no conhecimento de DeosTad^a^^^^^^^^^dos trabalhos de Ulyl]es,& Valério Flaco da jor- por deofes a Neptuno do m.r^ a Ma te da a .e^.nada dos Argonautas em comparação dos Por. ra: fendo affim eftes, como J ,piter& íut, ofm ,

i'Çr r f^"^
^
nada. Porque a navegação dos elles tinháo na m.fma conta, lío . n s TZ^T,Argonautas foymuyto breve como he de Grécia antes d.fiointos , £-c tyrannos M "o .o eles

"
-aorioFaíodeColcos, reg,aó da Afia

, fempreá ravaó no pnnapal /tmhaó p^ deofes homepv.íla de terra:fahmdo a cada pado nella, jantando peccadores, & de maoscoftumC, naudarem dTfem hum porto,8c ceando^em outro.O cammho,q culpa a feus próprios vicios. P í que vxTo aoUlyfies,6cEneasfízerao,foytambemuyto breve, Leytor, queoffereccndo-fe fallar neftes ou emporque nunca (ah,rao do mar mediterraneo.Pdo outros alguns deefes dos gentios enenda ou fnóquetudo,oquedellcsreefcreve,ía5fabulas, & fabulas, & fingimentos, &que e Sano tr\°encarcamcntôs de Poetas que naõ tendo outra tar delles algGas vezes ;par? declar çnõ dò Pomatena.de que lançar maõ,qu.zeraómoftrar feus tas, como íefte lugar Onde por ftasralavnsengenhos neftas mentiras, §c patranhas.Os noílbs « c^uem Neptuno.é' Mate ./^^lil- oucr m^l ,.;Portuguezcs correrão, & defcobriraô t.ntos ma. o Lforço, com q?e os Portugu zl"?^oLZãres. vu-ao tantas Ilhas, conquiftáraõ tantas, & taó aos traêalhos,& perigos: &cS navegando r»
re^l":^rã'%T'''' ^^ ^T '''''J'^''''

^'- -^ i"^«gnitos,p5rec^.qucaspropr>asfguas lhe

mAÍr.ft' ;''"'"
'^''°'^r'°'^°

"^""^^^ obedeciaó. E nas guerrls,recont os, sfbatalhas

hr«U .o ií'

'"'°
'^"'"^J'*

efereveire,& ceie. fe haviaó taó valen lamente
, que á cufla de muy!bi aíTe como elles merecem. E trazer o noíTo Poe- to fangue de feus mimigos , fahiaó com a vit^ ia a terreyro Ulyfles, & Eneas, he, pelo que delles & par?aaô fcnhores da^melma gue ra, & q eC^tabuloía,&poeticamenteíediz; &:naõ, porque mandada por elles.
" '^l^ecia

fejao fuás navegações, & trabalhos dignos de fe Cefatudo.ocj.e a Mufaanthua ca»ta. Tudo ô 5compararcom os dos Portuguçzes. osandg^, l^oels,^ H.ílor.a^dor^^f revcíó dlCíefde Alexandra
, & de Trajano. Alexandro feytos?xcellentes de Varões illuftres , dizo Poe!

f 7unA" mT"''^"^
í^'^ cavallar.a. & esforço, ta, que f. pôde por â parte,em comparação do qiefoy filho de Ph.i.ppoRey de Macedónia, ^'.n- elle ha de tratar dos Portt guezes.^ís^ que p°.^ccetes do Nafc.mento de Noflo Redemptor,6c Sal- alludir áquelle difticho tafcelebr do? f y^to c nvauorJefuChnfto trezentos, &v,nte& quatro louvor de Virgilio: ' ^

annos
:
& natural da noíla Europa, Conquiftou Cedae Roma», Scrmorcs, ceditc Graiu

tt^fZ:.
"^^•^'^^í.^^^^^"^^ P^'-fi^»& Arme. N.fao ^uU^Js naatuy lUa.e.

'

"
:
"\°""'' '""y"sProvnicus,& Regiões, nas Eftem de parte^os Efcntorcs L.tmos , & Gre-quaes houve grandes vitorias. Efte grande Em.

perador, & Capitão, íujeytando o mundo, & ven.
cendo varias nações, não fe foube vencer a íí mef.
mo: porque foy muyto folro no beber; pelo que
diz SoUno no fcu Polihiíl. cap. 14. que morreo de
vinho. Outros querem q morrefle com peçonha,
ÔC que feu meftrc AriftoteJes foílb em ajuda de fui

í^r^^ú 7?^^"° Emperador dos Romanos, fov
Efpanholdenaçaó, natural de hum lugar chaí
n^.ado antiguamente Italica,cinco leaoas de Sevi-
lha: do qual hoje naô ha memoria; p?rque o tem-
po fezfcuofíicio nelle, como em outros muytosi
peloque os Efcr.tores o fazem natural de Sevi-

r!l*,1 ^r "^TP"'^''"''' °"^^lf^°'- ffegundo
fe delk efcreve

) de todos os Emperadores |êtios;
em tanto que quando fccreava algum novo Em'
perador, d.ziao em voz alta: Sfsfehãor Aug.fto, &

gos, que agora novamente fae a luz^ hum naõ fey
que, mayor que a Iliada de Homero.

4-

Eyòs Tágides minhas^ pois criado

Têdes em mim bú novo engenho ardete

^

òefempre, em ver/o humilde^ celebrado

Foy de ínim vojfo rio ãlegretnente:

T>ayme agora hum fòm alto, à"fublimadol
Hum eftylograndíloquo^ & corrente^

forque de vojòas aguas 'Phebo ordene

^

^e não tenhão inveja às de Hippocrene'^

EvSs Tágides minhas. Até cila Oâava propôg
o Poeta, o que havia de tratar neite fcu Livro. Pe^
de agora ajuda, & favor as Nymphas do Tejoipor

cs,por eltcRioera
iphas fíngiaò osan-

tigOg

Tiinn,ír> «^^ y » ^ni uiiic» uu paua , cc por oonrar lua i^atrífl

T Ino' rnf
• ''^•^"f'''' ^'''' «'««^^' Sujeytou Nymphas.^ E chamalhe Tapidcr.ajano todos osReynos, que eíiaô de hun/a, Sc latim fe chamar I.£«,. A^N^mp

Éi

n;



Tuíiadas de Luís de Camiões Comnentaâvs,

tigcsferdeoras 'q vív.ao ^°
^^f^^"X '^o co^ cnou nelle hum engenho ardente

tc-^, & em lugares frefcos >

f
^P^^j^^^ ^°^7,^, Sefemfn em verjo humUU. Pccmlhe diante ao-

merao, &trato da gente. Davaolhe cite non,^^^^^^

brigacaò, que tem de o favorecer ,
pois oda fua

Nymphas ,
porque alguns

"^
^"g^/Gjega du bng ,^q^^

^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^„.

nJó ás aguas nymph.. E porque
^^l^f^^^^^^ ^^ osPortuguezes,&couras de Porlugal,as quaes

accomnrodadosagenroeftudiofa,6cdadaaoexer ^ .^ t|„ .^^^nde. Verío humilde , chama

eco das letras ,
prmapalmente ^ P°jf^ ' f

° ^'

^^is, Elcgias,& outras coufas, que compôz:

deleytofos á vifta, acompanhados ^^ íantes ,ec
^ f ^^% ,,,,„, ^m verlo heróico , nem de

nos ! em que fing.aó os
^"^f

^
X^^^^^^^s^^^t." co^ufasMe^roicas, lhe peem nome de humildes,co,

rcfidiaó , coftumárao os Poetas
•'^^"'^f^

,' "^° „^ ^s Poetas coílu maô.

Proteacras íuas, c°"^°f^^
J^v^;? s £ Mufas ^%re«e«íe. O que he de agradecer, & por efte

móes. Alg^"^
^"^;^T' ^"^',^rr^ .^^^^^^

refpeyto merece o favor que pedc.Pcrque as cou,

fejaó a mefma coufa. Das Mufas k veja o que
^J^^ devagar,ou alcançadas com miportuna^

crevemos no Canto 5. Oftava i.
merecem pouco agradecimento. Donde di-

Tendei em mim hum novo evgenho
'«^^«f

^•/-°'" K '

latinos : Carè confiai quodj>reabH> mpenaiur.

rnuy ta raz.ô o noílb Poeta chama aqu' ^o feu e. - ^e os La^ J

J^ .^ ^ ^ ^^ ^^^_

genL , novo, & ardente. Porque nao fomente ^^;°
J"

' l^, devagar, he graça IcmgraçaJ

?m Portugal, mas amda em toda E-<panha ,
a^e icu b & ^ .^ ^^^. .^ ^^ ^^ fífpfocrefte. Fede aju-

tempo,nulcanafceo nelle ^^o alg"-^^^^^^^^
daá^Ny m.phas do Tep, para que defta maney.

L°arsque;sh.ftorJsdeErpanh.eng a^^^^
rílffcitrar^b^lt ^ue tod^L^^ que beb.ó

ieus Efpanhoes, Séneca, Lucano,Marciai,r,oi
ficavaó Poetas. Chama-feHippocrene de

can,&bracaaíro, & outros f^^^^^^^^^^^ S^lav-s Gregas Bippos,^cnm, queju«tas

mo das obras de cada humdelle.conftaclarameii. ^" ^
^j pof.g do cavallo. Porque fingem

te.Pois com tanto artificio foube o noflo Camões
^"^^^^^^^^^^^^

ordenar os Lufiadas, que ^^^ -^íe^ è c:'- t u a Meffdo íangue que lhe cahio da cabeça,

que quem ler a mayor parte da P^^^^^^^^^f '
^^^^^ ^^ ^«^ hum cavallo com azas , a que os Poetas

dapaVolhepareceràquc encontra com Vir^g^^^^^^

cuSPegafo, dandolhe o nome do lugar em

Sc com Homero, Prmapcs da Poefia Heróica
^"^J^^ ^j^/

Latina, & Grega . ainda que com tama jnayor
^^^^f^^^^^/ Icpoufando no monte Helicon.

ventagem , como ha do v.vo ao pmtadô. Po s o "e le ^ b°" '

J^ ,-^ ^.^ humafonte com as

efpirito heróico que an:.bos moílrarao cm as ht-
^^^^°.«°J^"§ ,ft, ...(-peyto foy chamada Hippo-

íl^rias fabulofas que fingirão, feeftavendoo ^"^^^° ' ^,'^,'P°omo fica dito )
quer dizer fonte do

nolTo Camões em tam verdadeyrahiftoria , co- crene,
1 ^ ,^^^ ^^ ^efle occafiaó aefta

n.o faó as noíTas conquiftas : & ifto com efpinto ."^^ '°J^^^^ ç^ .^^ta de Cadmo ,
quebulcando

taó levantado , & taó heróico , fubhme , 5C vei; xa m
^^^^^^^. (-^dades, andando

dadeyramente Poct.co ,
que igualou na relação R^°; ,^J outra, cavallo, foy dar ncfta

deftas verdades, com o encarecimento das ficções ae nu V i^^^

^^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^jg^ g^. ;„.

fabulofas dos mai, famofos Poetas. Sendo verda- íonte. ^
Jj^,^^.^^ j^ alphubeto, daqui fe difle,

de, que nem os antigosnem modernos, que algua e 1

^^^^^ ^^^ dedicada ás Mufas. De Mediifa fe

hiítoriaveidadeyraco«ip^i^C'=^^,^"^ ^'^''°' °P°;
veiaanofla annotaçaóno tcrceyroCanto,Oca.7<í.

j:c...5: !.„„.. r^^;,,t-rr.ri.i'7irpmnpl]es novas oefioas, vejaauou* «i»" -3

DAyme húafúria grande, &fonorofa,

E não de agrcjie avena.onfrauta ruda,

M^is de tuba canora/é bellicofa,

6^ie opeyto accende,& a coraogefio muda.

'Dãyme igual canto aos feytos dafamofa

Gitite -voffa, a que Marte tanto ajuda:

^lep efpalhe,& fe cante no umverfoj

Se tamfiihlmepreço cabe em 'verfo.

Vayme hHa fúria granàe.Orò\mr\o he entre La-

tinos & Gregos charaaremfc os Poetas funolos.

Donde diflePlaiaó, in hne , ^1 de fuure Vtmco:

Nemeentm Poeta fvius canm potefl. <^uam Oto fUnui,

déraó lazer fem introduzirem nelles novas pelioas,

ia rrrais nomeadAc,ncm fingidas na Poefia antigua;

da qual os preceytos rhetoricos mandão tirar o

ornamento Poctico. E o noílo Camões de tal ma-

neyra foube accómodar os pafibs dahiftcria ver-

dadeyra, com tantos milhares de fabulas, como

aqui refere^ que até as imitações ,
que como ver-

dadeyro Poeta aqui faz, parecem puras verdades;

de tal maneyra encadeadas, Sc introduzidas, que

comellasfenaódiminue'hum ponto do credito

que áhiftoria verdadeyra fe deve. Ficando ellas,

alem do ornamento Poético, para que faó princi-

palmente inventadas , abrindo caminho aos en-

tendimentos allegoricos, para muytas , &muy
doutas moralidades, provcytofas ao governo, Sc

.o. colUimes da.Rerpubliças,pnra que pnncipal-
-;j^7;7.;j";/;;,;;;,to^^ O Poeta , diz

menteasPocfiasle inventarão. I^ r«;;^í^^^
"''J

'p ;;^ô '^frnVde cfcreverfcus v^^

intrinicco ,
que para cftas allcgonas Poéticas he L i>vtao, nao pouc t*

^^



do cheyo deDcos, & arrebatado. _. ._ .„

Jugarc Omnes Foeta ihfignes von arte^feddwinõ afflii~

tu y foemata canunt. Os Poetas infígnes não faZem
luas obras por a; te, mas com efpiíito , & ajuda di-

vina. E, Cícero Itb.z. de OrAtire : Poetam bonutnne-

rr.imm {idc^uodà Dtmointo , ^ Platone injcriptisre-

iiélum ejfe tííctint)fine in^ammatione animorum txtfie-

relpop, & fine quodam affiatu cfuafifuroris, DizCi-

Canto Tritneyrol
E no mefmo Maravilhafatal da nofaUadei

'

'Dado AO mundop«r T>eos^ q todo o mande
Tara do tnufídoaDeos dar fartegrande

E vSsfS bem nafctda fegurança. Invoca a ElRe/
Dora Scbaftiaó deíde cite lugar até a Oaava,que
começa: Mas em eiuantoefle ttmpopa£a Untoimolirz
a felicidade defte Reyncaffim por ieu nalcimen-

cero referindo a Pkiao, & a Demócrito, qucne- to taó defejado , &fegundo a cotnmum opinião
rhum Poeta pódcfer grande femfuna. Pelo que neceflario para fegurança , & bem dellc j como
ncin a todos os que fazem verfos , havemos logo também pelas efperanças , que le tinhaó do aug-
de chamar Poetas. He eíle hum nome muy alto, mento da Chriftandade, procedendo com as cou-
& que fenaó deve, lenáo aqucmfor cxcellcnte, fasda índia, & Africa. Captalhe a benevolência
& infígne na Poefia. cora muyto artificio de Rhetorica , como pelas
E nao de (tgrefie avena, Cu frauta ruda. Pede ás Oétavas lemoftra. Elle coftume de invocar os

Nymphas, lhe dem huma fúria grande , & hum Principe?, & Senhores , foy muyto ufado entre
clpnito Poético, fublime , & excellente

, qual fc os grandes Poetas:affim o fez Lucano na fua Phar-
requere para efcrever os heróicos, &exccllentes falia, Virgilio nas Georgicas, Horácio cm todos
feytos dos Portuguezes : o que declara por eftas os fcus livros, Sc outros muvtos.
palavras: & naS de agufle avena, oufrauta ruda: pe- Maravilhafatalda nojfa ihde. Chamalhc mara-
l;rt quaesle entende o eílylobayxo, &paftoril. vilhafatal, affim pelas grandes coulas, que delle
Porque huma certa frauta dos paftorcs, fc chama feelpcraváoi como porque toy dado a cite Rey-
a^ena em latim: donomedehúaherva, a que nós no, por lagrimas, romarias, & procifi,óes,& qua-
em vulgar chamamos avça , da qual os paftores fi alcançado por importunações: o que,parcce,de«:
antiguamente coftumaváo fazer frautas,com que clara naquellas palavras : dadt ao mundo por Deot.
tangiaó. E ha differença entre avena , & tíbia, q Do que toca ao fado , Ic veja a noíia annotaçaô
avena fe fazia deita herva: 6c tíbia, ôcfiftulaíefa- —ft» -"«<-"- í^o»»^ r^/n. ^ -

2ia de pao, ou de cana. Ainda que os Latinos cô*
fundem as palavras , & chamaó avena qualquer
frauta: fendo propriamente a que digo , & a que
aqui o Poeta cntendeo: porque de outra maneyra
naó fizera repetição. Pelo que entre os Poetas o
eftylo bay xo, 6c paftoril, fe chama agrefte avena,
como aqui lhe chama o noíTo Poeta.

Mas de tuba canora, & belUcofa. Por tuba
, que

hea trombeta, entende o eftylo heróico, no qual
fe trataó as couías da guerra , de que a trombeta
hcpregoeyra.

^ue opepj accende, é" * coraogeflo muda. Moftra
osefteytos da trombeta em tempo de guerra, que
he em fe tocando alvoroçar os animus dos que
haó deentrar na batalha, mudarlhes a cor,£c fazer

neíle melmo Canto^Òdava 24.

/•

VOs tefíroj & novo ramoflorefeente
de hãa arvore de Chrifto mais amadal

^e nenhúa nacida no Occtdtnte^

Cefãrea^ ou Chriflianijfima chamada'.

Vede'0 novojjo Efcudo quefre/ente
Vos amoflra a vitoriaJapaJJadaf

Na qual vos deufor *lArmaSj& deyxou^

As que elle parafina Cruz tomou,

Dí huma arvore de Cbri/lo mais amada. Entende
ofeliciífimo Rey Dom AíFonfo Henriques, pri-

meyrode Portugal: ao qual Chrifto noflb Senhor
que le enfiem, que he final, de quem le determina appareceo hum dia de Santiago, anno de mil cé-
para algum feyto de perigo,

Da^i^mt igual canto. Pede ajuda , que correfpon-
da á matéria de que ha de tratar, que íaô oseíFey-
tos dos Portuguezes : paraque afamafceípalhe
pelo mundo, Sc fejaó divulgados de todos , 6c a
todos.

to trinta 6c nove, eftando no campo de Ourique
para dar batalha a cinco Reys Mouros : aonda
foy levantado per Rey.êc venceo aos cinco ít^tys

cora grande eftrago, & dcftruição dos Mouros,, ôcj

muyto pouca perda dos íeus.

Cefarea , eu Chrt(lianiffima chamada. Por arvore

àÁ^elictZlllT 'J*^' ^"*'"^^t^- ^^^^ poffivel Cefarea , entende os Emperadores . 6c Senhores
eiem ft rrarar pm .,0.. „ ^„.,r«. A^a., 1.^-

de Europa, à imitação dos Stnperadores de Ro-
poderemíè tratar emverfo coufas defta qualida
de: que he hum grande encarecimento

6.

EVòSi ò bem nafcidafegurança
'Da Lufitana antlgua liberdade;

E 7tão menos certiffima tfperança
'Do augmento da pequena Chriftandade,
Fésiò novo temer 4a Maura lan^a^

ma, aonde elles Ic coroáo. Por Chi iftianiíIirra,os

Reys de França ,
por fer eíie titulo fcu hereditá-

rio, conro notamos adiante Oílava ij. E diz aqui
oPoeta,queeftaarvore,6c tronco,dondc os Rf ys

de Portugal procedem, foy mais amada de Chri-
fto: porque fe não lé, que Deos noíTo Senhor íi-

zeíTe taó claramente por Empei ador , ou Rey, o
que fez por efisfeliciffimo Rey D.Affonfo Hen-
riques.

Vedu



^
fr f r nr^ínToom Henrique dooiempo veyo acalar, 8cnferRey, 6c houve

Veie.o novf e/nJ..O C^"^=
^^^^X^fo doze filhos,como fe conta no Gcnefis, c. z,- & re-

deyxou por iua morte a (eu filho Uom /xtronio ,

in^eyro c. zi. de luas anti-

Hcnriques hum Efcudo em branco
,
no qual ne-

^^'^f

J^^^^^^^^
-elpalhados por diíFerentcs

ftedia?quefoy levantadoporRe^
^^ Íst A^^^^^^^ > ^^^^^

do apparecimeniodeChriltonollobennor,^^^^^ v
g^^ ^çIf,,,aellechatnaòos^lorado-

huma taó finalada vitona ,
que hpuvc dos c,nco

^^ ^^;^
^'^j '^^

i^-^^^Ltas : & Agarenos do

Rcys Mouros , & à honra das anco Ch gas de res d^quems p r

^^^^^^,^^ e^ks povos

Chnfto noflb Senhor ,
lhe P^^

^^^^^-^^^ru^^
Jore Mouros, de Ma^ron,palavra Grcga,que fig-

paruda em cinco efcudos com
'^"^^^ín íe trT^ nSca coufa negva,por elles ferem pela mayor par-

•dades, queno CamourceyroOaava 54.<e tra-.

^^^^^^^J^^^^^

zaó-ferr.uyto deftenome, dizendo que lhe vem

de Sara mulher de Abraham.Mas o mais provável

he ,
que o tem de hum lugar chamado Saraco na

Arábia Pétrea. Porque quando fe leavntou a mal-

dita feita de Mafamede ,
quefoynoannodefeis-

centos 6c vinte & nove de noílá lahaçaó, os defte

lugar foráo os p» imeyros que a feguuáo. Veja-fe

a nofla annotaçaó neile Canto, Odava 55. ôcno

feptimo, 06t. 17.
, , 1 j

Do Turco Oriental. O Turco he fenhor de muy-

ta parte da Afia mayor, & menor, & Egypto, ÔC

tem grande pé no Oriente, pelo que o Poeta lhe

chama aqui Turco Oriental. E porque neílas

t^artes confina com osnoflos, diz queefperadc

iir tempo, em que o ponha dcbayxodo feujugo.

' E de Gentio, que ainda bebi o hcor do Janto rto.l or

rio lanto, entende o Ganges,que atravefia o Rey-

no de Bengala na índia, & de húa, & outra parte

OSollogoe.H.ndo, I^eltaUCtava apon.. u j- -Xt^ram:tfqS he"h"; dos quit^^^

Poeta as partes, aonde os Reys de Portugal tem lhe ° P"^^^^^"W^^^"^,.
;',i

. ao qual chama a

domínio! Para cujo entendimento fe ha de notar, que fahcm do Parai ío tei^ea^ ^ ^^^

que o Sol toca cada dia no feu curlo ordinário Efcritura ^S^^^a cap.z oe > ^^_

^."es pontos: Oriente, Ponente, & Meridiano.Dos E".í^?b'o, & o B S Hi- onymo
^^ ^^^^^ ^^^

quaSosdous,Oriente,&Ponente, lao temo»
f

br^"^^ O Gr^^^^^^^^^

hb.i. cap. 2. Os Gen-
balizas do Oriz^nte: & o Meridiano, he como à- Jofepho nas jntigu

^ / ^^^ ,uydáo, q
„àgo, 6c centro delles. O Oriente abraça aspar- tios errados lhe charão banto,porqii

^^ y^^^
^, ^

m mal voi deo por armas , & deyxou ,
as queelk

para fi na Crtiz. tomou. Moftra o Poeta como Chri-

fto noflo Senhor foy autor das Armas de Portu-

gal Sc que elle próprio deo aos Reys delle as m-

fignia? ,
que agora tem. Vcja-fe a nofla annotaçao

no Canto terceyro,como acima,

/

8.

VOs, poderofo Reyy cujo alto Impeno,

O Sol, logo em nafcendo, -vefrtmeyro:

Ve o também nomeyo do Emispherw^

E quando defce, o áeyxa de> radiyro.

Vos, que efperamosjugo, (3 viíupem

KDo túY^e Ifmaelita cavâlleyrOj

2)o TuYCQ Ortentaij & do Gentio,

^4e inda bebe o licor do p^nto no.

O Sol lozo em nafctndo, Nefta Oftava aponta o

õarves, Cabo Verde, S Thomé, a Ilha da Maaey- çáo. c ^"^7V^^";,7J':::e7 & os lançaó nelle,

fXúdo o mais, que pertence a efte Reyno.dif- rio o. q"^. ^^^^ P^ ^^7^ ndo par f Ir cQe o

correndo pela coíla de Africa, Sc mar Atlântico, aonde acabao
^^°f

f
^J^^f

"^^^^ podem ai-

'\..o taL. no m,p do En.fpher.. Emilpherio -^Y- ^e-; &
f^^^^^^^^ ,, Ly,o. té-

be palavra Grega ,
quer dizer meyomundo.To. "nçai E.rorieaJ^ee

j^ >^^^^^^^;^^^^^._

ma-fc aqui pela linha Meridiana, pela qual feen-
V^''\'f-J^'l^^2rlntc no Ganges , mas em

tende o^noílo Portugal ,
pofto no meyo dos d«us gos

j;^^»;;;^^^;,"Jf^^^^Cfrpóde ve^r em Macro-

poi.tos, Oriente, 6c Ponente, como cabeça
,
& q"^^^"^^^""^

' \*''KbT cap i ao que também
Lntro delles : 6c pelo confeguinte fenhor de to- bio nos Satutnacs lib. 5- "P;^ • / ^

das as panes fujeyL à Cordoa dcftesReynos de ^"-^^ 7^|°^^^ '^±^^^^^

Portugal. Q>efeiaEmifphenoeveja.oqucef. ^W-^^^^^^^^^

crcvemos no Canto quinto Oèt.14. mane cayuv ^ , 7 r-inrai-nente, lavais pela

Torpe ,Jm.eUta. Os Mouros fe chamáo Ifmaeli-
^^^

V^'^;^ft es v íe a c b"ça n^^^ no Ty bre.

tas de llmael filho de Agar,efcrava de Abraham.
^^f^^J^^^^^^^^^^^^^^^

de noy:

Conta-íc no Genefis c.ii.que vendo Sara mulher 5c alimpais no 1 10 peccaaos,q cu

f de Abraham , que limael filho de Agar fua efcra- te.

va, folgava com fcu filho llac, ( a que S. Paulo ef-

crcvcndo aos de Galacia c.4. chamn pcrfcguiçaó)

procurou lançallo logo de lua cafa juntamente có

fua máy Agar. A qual ( como fe conta no lugar

alienado) toy ter a Egypto, aonde o filho andan^

I^idinay porhum pouco a Magèjladey

§ue neje tenro g^Jlo vos contemplo:

§uejare rnojlra .
qual na inteyra idade.



,

. ^

Canto Trimeyro,
§aândopAhmào ireis ao eterno Templo,
Os olhos ãa real benignidade

Tonde no chão: vereis hum novo exemplo
1)0 amor dospátriosfeytos vãlerofos^

Em verfos divulgado mimerojos,

JncUnay por hum pouco a MageftaJe. Nefta Oéta*
va lhe capta a benevolência ab mdole, como dizem
os Rhccoí icos : que he da grande moftra que em
lua puerícia dava de vir a fcr hum grande Rey. E
que ja narenra idade parecia de muytos annos,
pelo fifo, faber, & gravidade que moítrava.

^andofubmdo ireis ao eterno templo. Quando ja
velho ireib caminhando para o Ceo.

Oi olhei da real benignidade ponde no ehao.^or chaõ
entende o Poeta aqui os íeus verfos , dos quaes
fallaporeíle termo taó humilde, porque naó pa-
reça cahirem vicio de arrogância. Realça tam-
bém a Mageítade Real, em dizer, que ponha os
olhos no chaó, dando a entender , eftar occupada
em outras coufas de muyta importância, Sc pelo.

Vereif hum novQ exemplo. Novo aqui quer dizer
excellente , à imitação de Virgilio nas Eclo2.as,
Écloga 5. Folho, & ipfefacit nova carmina. Pcllio
também faz novos verfos, como le diflera: Verfos
txcellentGS, 6c aífim o uíaó os mais Poetas.

IO.

V'
Éreis amor de Tatria não movido
"Depremio vil, mas alto^& qua/ieternOt

§ue não he premio viljer conhecido
U^or humpregão do ninho meu paterno.
Ouvi vereis o nome engrandecido
T>aqueUes

, dtquemfots Senhorfupremoy
Ejulgareis qualhe mais excellente

^

SeJer do Mundo Rey^fe de tal gente,

Vereh arr,or da. Tatria. Moftra a natural inclina-
ção dos Porcuguezes

, aos quaes fó o defejo de ai-
cançar nome

, & ler conhecidos , & honrados na
íua pátria (^que aqui chama ninho paterno ) fjz
off( recer a todos os contraftes, & perigos. Cha-
maaointereOe premio vil: porque a gente bay-
xa nenhuma outra coufa relpeyta. Donde diíle
Ovídio Ub.i.de Ponto : Vulgui amiàtias utilitatepro.
bat. A gentebayxa naó tem olho , fenão ao inte-
reíle. Premio grande chama o nome, 6í fama que
fe alcança, kn\^ celebrados

, & conhecidos dos
léus naturaes, pelos feytos excellentesque fize-
rem. ^

Tor hum pregão do ninho meu paterno. Efias pala-
vras fe haó de entender geralmente fer qualquer
conhecido peio pregão de feus naturaes. E náoq
diga Luís de Camòes ifto por fi, como o dcciarâo,
& trasladao em outra hngua:porque elle naó per-
tende abonarleafi, mas louvar os Portu^uczes
cujos feytos efcreve, como mandão as rea,-as da
Rhetorica, as quaes elle em cudofcgue. ^

ti.

tiVí, que não vereis CGmvãsfaçanh^Sy
Farita/licas

,fingidasjmentirojas,
Louvar os vojjos, como nas ejiranhas
Mnfas, de engrandecerfe defe^o/as.
As verdadeyras vojjas faõ tamanhas,
^e excedem as fonhadasfabulofas:
^e excede Rfídamcnte,& o vão Rugeyro^
E Qrkndoj ainda quefora verdadeyrú.

Ouvi <^ae não vereis, fede nefta Octava attençáo
a ElRey Dom Sebaftiáo, louvando a materiade-
íta obra , que não fera contar fabulas mm menti-
ras, de que os antigos foraó muyto curiofos , mas
verdades como acontecerão.

§^e excede Rodamoníe, é" o vão Rugeyro. Ha dous
livros, como todos fabemos.em oftava rima.hum
que compózMattheoMaria Boyardo,que fe cha-
ma Orlando namorado, Sc out ro que fez Ludovi^
CO Ariofto, que fe chama Orlando furiolo. Nos
quaes fecontaó muytas fabulas de RodamontCj
Rugeyro, & Orlando. As quaes pode ncllesler
quem delias for curiofo.

*

II.

POr ejles vos darey hum NuHoferó\
^efez ao Rey_,& aoReyno talfervi co.'

Eu Egas^ \é hum dos Fuás, q de Homero
A Clthara para elles fo cobiço.

"Pois pelos doze Tares^ darvos quêrò
Os doze de Inglaterra & ofeu Magriço^
Tiouvos também aquelle illufre Gamat
^e para [ide Eneas toma afama^

Humílimo fero. Efte he Dom Nuno Alvarez
^ereyra Condeftable deftesReynos de Portugal,
afíaz conhecido pelas guerras que ElRcy Dom
Joaó o primeyro teve com Caftella,aondefez ma-
ravilhas ajudando aíeu Rey, Sc defendendo íua
pátria, como nas Chronicas fe pôde ver, Si conta
o noílo Poeta no Canto quarto,06t.57.

,

Hum Egas. Egas Moniz Ayo de ÉlRey Dom
AfFonfoHenriqueZjdo qual fe trata noCanto ter-

ceyro.

Hum Dom Fuás. Dom Fuás Roupinho muyto
esforçado cavalleyro. Trata-íe delle no Canto
oftavo, Ocl. 16.

§l»edí Homero aCithara. Pel.l Cithara de Ho-
mero entende o engenho , Sc excellente eftylo de
efcrever do grande Poeta Homero > paradefta
maneyra poder dignamente efcrever os feytos, Ss
cavallarias dos Portuguezes. Ao que já antigua.
mente Alexandre Magno teveeíiveja, quando
náo havia por tâo venturofo a AchiUes pelos fey-
tos que fizera em armas, como por alcançar hum
táo excellente pregoeyrodelles, como foy o Poe=
íaHomerQ, Ufa úsfta palavra cithara, inftru-
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Lurtâàãs dehms âeCmoesCommntãdcs.
^ , _ . . ,

^"^
r . n.laprande conformidade qnc ta filhade EiaclioEmperador deConfír.ntmopb.

n-,er,tomufico , P^^^S''".^^^^^^ Succedeo no Re>no depois da morte do Pay.

fías artes ha; daqu. os V^'^^'X ,,«^^^ poy tam grádc miínigo, & peí ícgmdor dos mãos
^.c quer dizer

""^'gf^'
^//^^^^^^^^^^^^^ Cl7nftãor, 6c tam affe"vçoado.&: an.go dos bons,

fignuhca cantar; porqu^pa.aeft^h^^^
^^^^^^^ ^ ^^„^, , Chnftianiííimo: de don-

verfos E PO'"
^^^^/^^J^j^ ITaue?= cantaó a de eftenome ficou como hered.tano de França.

cosdeLyra,queheaviola, po.que le

poy chamado o Magno, por ieu grande estorço,

^^^^-
7 7 P.V., npnnU nnp rarlos Maeno & cavallaria.Reftituhio -a Roma o PapaLeaô, q

P JjdrFÍata d
•

quT aviemos d tSna fo: a Nnç.do ddla.p.lo c,uefoy coroado pov En,-
Rey dei' rança, uo quai "^^^ „ _ , cerador.Viveo?!. annos, dosquaesfoy Rey 47.
Oéiava Icgumre, prendeo a Defideno Rey de V^^^^"-^

i4.Prenàeo ^deVapofrc; do Rey-
Lombardia.

-^-^^^^\^t^:^^lZli:J^l ^o d^Lombardta a Dcfiderio feuVey , porL
fazer muytos fg^^^°^' ^

l^^^^JJ^f^^f^f̂ ^í"I^ "furpados alguns Ingares da Igreja. Entre eftas

tos lugares da Igreja ; & affim mefmo ^^^ H"e os F ., ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^.^^^^

Saxonesieusíubditos. osquaesfelheh viaore. g
""^-J ^j- ^^^.^^ „^ ,,3 ^ennras de feusfeytos,

belladclequietaflem, & viveflem Chiifta
, &

g^J^^^J^^^^^^^^ como também de ElRey Ar-
rel.giofamente; «"^^^^^^^íf ^°í"f^'^°y'>A";j- fui d Ino a enV, &dosreusCavalleyrosdeTa.
paet de França, a modo de Coadjutores & Con tu» d^ j^'.^^^^" '

^^ ^^^^^ .^^^,^ ^^^^ ^^^^^^^^

felheyros, para tudo o que fone neceflano para o
^°^J^^"„;^^^ deites dous taò esforça-

bom governo, &confervaçao doReyno Eftes
^j^^^-^^^^^J Y;^^™^^ faô muytas, &dignas

foraõ feis Bifpos , três Duques , & três Condes,
^«^^J^^^^; ^^.^^^ verdade líe, que Ca" los

como fe refere na C^ronica de E panha ond^^

tT^m dos e.torçadcs ^ valerofos L 'n.cipes do

T^lZ^lulXl^^^^^^^ Perellhe quefoy grandiffimo cavalleyro ,
amiaOimo dos

cha^TâoP^Í Eftes faô os doze Pares de Fran- Chriftáos & inimigo capital dos infiéis

ca Snao Orlando, Oliveyros , & outros de que 0« àeCeiar ^ueren ^gualmmona^
.XÍ^dÒ ncr-

Sulofemente tratl Ariofto. Os quaes não foráo far foy de langue muyto '^°bre,& conhec do^por-

SqueVavallcyi-osesforçadosdacompanhiade J-P-//-^^ ^^^^^^^^^^^
ElRtvCailos. Ha tanta mentira efcrlta lobre mo, hlhode litieas '

'"J""'^ • „ '

efles doze Pares, quemepareceo neceffario pór &Porp»rtedamay,de AncioMa c,oqua,.oRey
eltesdozejaic , >! i r

jos Romanos. Foy pobre de patumonio , mas n.

'Tr«l W.»-. Di^ oPoeta que pelos do- code ani.no £c condição
;

as q"^^^^;'-
"^Itt"

.epá,írdequÍA,ioftofabuloram?nteLta,lh=
^^^^^otfe^ faSo e do^Tr^t

á

^pS^aii^To^rorír re;;o",^ren: S=S=';fpCt) trí^

dias. tfta h,ftor,a tra.a o nollo Poet. no Canto
'^^^:^°l^^lf:iXl^^. eftatua de Ale-

f.J. Eftc fí.y Dom Valco da Gama, pnmeyro da acaufadaque le cho o
-J P^

^^j^ ^^ ,j,.

{iclcubnlor da índia, pizquctomaparafiafa. P"'^"',^
'7J",tnLfrvco aTsúad^nadememo-

„a de Eneas.pelas grandes proezas,& maravlhas fc q^eUe .«o mha ey
J^^^^^k ,._ .^y.

qu.deUecontaV.ryl,onafuat.ne.da, ™„ «."s&mnle^dsnaçócs aoPovoRon.a-

no; & nasletrastam cngenliofo & habd ,
que le

Tp ou re -. tr.o de h.rl. Rp d. Banca ^1^^^^::^^:^:^^^:^.Y Ou de Cefar queren igual memoria,
^^^^^^ ^^^ Romanos,houvc por dcrradcyro o hm,

Vede o pnmeyro Âfon/o , cuja lança
^^^^^^^ grandes Capitães haó no mundo,por-

Eícura faz qualquer efiranba gloriai ,e f^y publicamcte morto no Senado por Bui-

Eaquelle, que afeu Reyno a fegurança ,o & Caffio, & outros que contra ellele conjura-

U)eyxou comagrande ^ profpera vitoria: raõ,tendolheelle feyto muytas
n^^^^^

Outro JoannAnvtao cavaUeyo. ^
F
.^f f- " i^^^^^JZ^Z- P"^- >'-

O ,uarÍo ^ ,umto Afonfos^ & o terceyro. ^l^^^Z^^^^^oJ^^^o
VO.U ^ -0. .k CarU. Rey .le Fra.ça. Foy efle baftardocklRc^ Dom Pedro C-uc^

Carlos hlho de P.puioRcy ae FrançaA de Bu'- des vitorias cont. a Caltellunos
, p i

^^^^^^^^



CantúTrtmeyto^ ít
aquelia tam nomeada de Algibarrora, que houve SoJdaõ do Egypto,Capitao mór Mirhoceni • o q
veípçra de Noffa Senhora de Agofto de ml tre- fLicccdeo em Chaul. A tjual morte depois o pay
lemos oytenía&Ginco, donde lhe ficou nome de vingou. E vindo porá Portugal foy morto nclos
Boa memoria, per léus feytos lerem merecedores Cafres na aguada de Saldanha

, que eítá do Cabo
delia, ainda que as Chronicas daõ outra razáo. a de Rnà Rfnpianoa ,^0.., jí— ..,.,.„i xt^ r- j.delia, ainda que as Chronicas daõ outra razão, q
a mim me não fatisfaz tanto.

X)titro loanne invt&o Cavalleyró. Efte he o gran-

deDómJoaó o fcgundo, & terciodeeímo Rey
de Portugal, filho delRcy Dom AÍFonio d Quin-
ta

de Boa Efperança para Poriugal, No Canto de-
cimo fe rrataó eíhs couías todas*

Âllni<juerejúi ttrrivel. O grande Affoiílo de Al-
buquerque, que íuccedeo a Dom Francifco de
Almeyda na governança da índia : que para tra-
tar da feus merecimentos & vitorias, que na índia,

""• -"-"•a "i»-i».*-««ii>.iii.usc*. viLonas, que na maia
O íjumo & <juini0 Affonjo,&o Urcejro, O quar- alcançou, era neceílario m.uyto tempo , & muy-

to Affoíifo hc ElRey D. AíFonfo, chamado por to papel. Quem quizer faber fuás couías maravi-
cognomcntooBravo, íeptimoRey de Portugal. lhofas,leaosCommrntarios,quefeu fi^ho Affon-
O quinto foy pay delReyDom Joaó o Grande, fode Albuquerque fez, Sc o noffo Poeta noCan-
ficfegundo deftc nome. Oterceyro, filho dei- to decimo.
Rey Dom AfFonfo o fegundo.&irmáo do dcfcuy- C^i/íroforte. Dom João ãe Caíiro, a quem El-
dado, & inútil Dom Sancho Capello, que talcceo Rey Dom Joaó terceyro mandou por Governa-
em Toledo, Sc ahi jaz fcpukado. Deftes Reys de dor à índia, o anno de mil quinhentos Sc quarcn-
Portugal trata o noílb Poeta no Canto terceyro ta & cinco. E porque houve vitoria contra El-
^quarto- ReydeCambaya.&contraoHydalcaóSenhor

da terra firme defronte de Goa, 6c fez outras cou-

^ ^ H- ias dignas de memoriaíElRey, antes que acbafie

^^ Em deyxaràÔ meusverfos efquecidos o tempodefua governança, lhe mandou titulo de
4-N Aquelies, que nos Reynos là daAurora VifoRey, para ficar na índia outros três anhos.

^ - — -• • O que náo teve cffeyto, porque naóviveoue^ 01»
de ter acarra mais de dous mezcs.

M-
1"^ Em quãto eu efles eâto^^a 'vSs nãopo(fo^

^ Sublime Rey, que naõ me atrevo a tàto,

Tomay as rédeas vò r do Reyno voj^o,

'Dareis matéria a nunca ouvida Canto,

Comecem afint ir o pefogro£o

,

(^^tepelo mundo todofaça tfpanto')

^e exércitos^&feytosangularesj

^eAfrica as terras^^do Oriete os mares»

Tomay attedeitsvh do Rcynovojjo. Continuando

SefrzeraÔpor armas tâofubidos,

Voffa bandeyra fempre vencedorai
Hum 'Pachecofortiffrmoy& os temidos
Almeydas

,

porquemfempre o Tejo chora:

Albuquerque tcrrivel, CaBro forte,
E outros, em quê poder não teve a morte,

Aquelies <^uenoi Reynos lá da Aurora. Aurorahe
propriamente aquella claridade, que noCeoap-
parece antes que o Sol faya : a qual dura todo a-
quelle tempo

, quegafta oSoleftando dezoyto
grãos debayxo do Horizonte na parte Oriental,
até tocar nelle, & nafcer nefte hemisfério luperior.
Como também Crepufculo he o tempo antes da lomay asreaeasvvs ao tí.ynovojjo. v^ununu
noytc,queoSolgaftadefdcquefepoem,atéeftar com a invocação delRey Dom Sebaftiaó , &
dezoyto grãos debayxo do Horizonte. Por Rey- promettenJolhe tratar os feytoi de léus vaílallos,
nos da Aurora, fecntendem aqui os da índia, por cfcufa-fe tratar delle, porfenáo atrever acoula,
citarem no Oriente. tan, alta , como he celebrar, ÔC cantar hum iam

Hum Pacteco firtiffimo. Duarte Pacheco Pe- lublime, Scpoderofo Rey, Aconfelha-lhe tome
reyra, quevenccoo Empcrador doMalavar,cha- o governo de feu Reyno , & comece a correr có
niado entre elles Samory, que he como entre nós fua obrigação,que he pcrfeguir os Africanos feus
li.mperador,&:odeftruhio, & desbaratou fcte ve- vizinhos ,& continuar com aconquiltado Oriê-
ics

,
vindo de todas com grande poder , como fe te: Sc defta maneyra dará matéria áos Efcritcrcs,

conta no Canto decimo. para que efcrevaó coufas nunca viftas, nem ou vi-
E os temidos 4lmeydas. Dom Francifco de Al- das. Tomar as rédeas do Reyno , he di porfe ao

incyda,primeyro VifoRey da India,& Dom Lou- governo delle , tomada a metaphora do cavallo,
renço de Almeyda leu filho, dos quaes fe trata no que fe rege, Sc governa com as rédeas. He modo
Canto decimo.

defallar muyto ufado entre Latmos.
Tor quem fempre o Tejo chora. Ifto diz para cnca- E do Oriente os mares. Entende os mares da In.

recimcntodeiuacavallaria, 8c boas partes
, que dia, nas quaes parcesos Portuguezes temfeyto, o

lempre os léus naturaes fufpiraó por elles. Ou que a iodo o mundo he notoiío, Sc fe pôde ver no
tatnbem porque nenhum delles tornou a Portu- que delles efcrevéraõ os Hiíloriador es,
gál: porque o filho foy morto em huma batalha
naval , que teve com huma armada delRey de
Cambaya, Capitão mór Meliqueazi Sc outra do
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37 Lufiadas de Luis de Camões Commentades, ,

o que no mar he o mefmo", que a profundidade da

,5^ agua nos faz parecer a 3gU3 de cores diíFerentes,

fendo branquiffima. O que o Poeta mofl:r.n ne-

íla Oélava he , qucTethys quer fazer a ElRey
Dom Sebaftiaó Senhor do mar.

EM vos os olhos ttnto Mourofrio.

Em quem vé/êu exicíoafjigmado,

òò com vos ver j o bárbaro Gentio

Mofíra o pejcoçó aojugojà inclinado,

Tethys ,todo o CerúleoJenhorioj

Tempara vós por dote apparelhado'.

^ie ajfeycoada ao gefio bello & tmrOf

T>efeja de cornarârvos paragenro.

Em '^'^'Oí olhos Hf» p Mourofrie.ChzmãioMoU'

TiO.fno peloeíFeyto que o medo faz nos homens,

que he deyxallos frios.A razão hejporque quáda

o homem feteme de alguma couía , recolhe-fe

o fangtíe ao coração para o acompanhar , &
favorecer : & deíemparados delleos mais mem-
bros ficão frios. A caufa do medo em os Mouros,

he a vizinhança que tem com os Portuguezes,

dos quaes por muytas vt-zestoraó vencidos, êxí-

íw quer dizer deftruiçaó, 5c morte.

Itthyi,todo o Cerúleo fenhorio. Neftas palavras, &
em todas as mais deíla invocação delRey D.. Scr

baftiaóv imita o Poeta a Vn-gilio no prmcipio do

livro primcyro.das Georgícas. E Virgihofallou

conforme ao coílume antigo dos Romanos: que

era os pays das efpoladas comprarem os genros

com os dores que davaóafuas filhas, E. elfe ca-

íturae pareceo mal aLycurgo Rey dos Laçede-

monios, como dizjuílmolib. 3. Pelo que fez húa

ley, que os homens cícolheílem as mulheres cõ q
ouvenemdecafar, Sc feus pays lhes naó deflcm

dote : para que defta maneyra foílcm lenhores de

ÍUJS mulheres , Sc as pudeflem melhor íujeytar.

QiiantoàTethys de que o Poeta aquifalla , foy

filha de Tirano irmão de Saturno , Sc mulher de

Oceano, como diz Ovídio nos Faftos lib.j. Ou-
tros afazem filha de Ceio, & Vefta.A efta Tethys

chamaó algús a Gráde,a difierença de outra The-

tys filha deNerêo, £c caiada com Peleo Rey de

Thelíalia, do qual houve Achilles, humcavalley-

ro entre os Hereges de grande nome.Tem diífe-

rente orthographia, & quantidade entre os Poe-

tas : porque a mulher de Oceano ieeícreve deíla

maneyra: Techys,&a filhade Nerro cafadacom
peleo feefcrcve aílim, Thetis.Na primcyraoTc,
he longo, porque no Grego fc efcieve com H, q
fe converte có è Icngo: na fegunda breve porque
fe elcreve com E, vogal fempre breve naquella

língua. Ainda que algumas vezes fe contunde a

QjffcreiíÇd, 8v te põem hunia por outra.

lodoo teruleo lenkcrto. Por fenhorio Cerúleo en-

tende o mur, o qual fe chama aíTim
,
por caufa da

cor que parece ter : a que os Latinos chamaó Ce-
rúlea, ói Cítlum

, que he o Ceopor parecer azul,

qual partcc ator.(joCeo,comona realidade oCeo
naó unha cor alguma, & a que nos parece a nós
ícja mais huma reprelentaçaódecor, queadiílú-

ci.i, ôt apartamento do lugar eaufa em noíla viíta:

4«:í

17.

EMvósfevem daOlympica morada,

'Dosdous avos as almas cafamofas^ '

Hua na Vaz angélica dourada

j

Outra pelas batalhas fanguinofas.

Em vos efperâo verfe renovada

Sua memoria^ & obras vaierofas^

E là Vos tem lugar nofim da idade

No templo dajuprema eternidade.

Olympica morada. He o Ceo, o qual chama ai-^

fim de Olympo monte de Thefialia altifíimo, poi

eíle refpeyto íetoma pelo Ceo.Veja-leanoílaan^

notação neíte nieimo Canto, Oótava zo.

Dos dousaiios as almas ta famoÇas. Hum deílcs

foy o Emperador Dom Carlos , por parte de íii«

máyjpay deElRcy Dom Philippenoflo Senhòrj,

primeyro deftenome em Portugal. Outro EI-

Rey Domjoaó terceyro, muyto amigo da paz,

& muyto zelofo dâ ÍFé de Chrifto, que foy feú ávó

por parte de Teu pay, & hoje ha muytos vivos que

os conhecerão, 6i tratarão.

18.

MAs em quanto efie tempo paffa lento

^

T)e regerdes os 'Povos que o defejão,

'Day vósfavor ao Jiovo atrevimento

^

Tara que ejies meus verfos vojjosfejaa,
'

E vereis ir cortando ofalfo argento^
.

,

Os vojjos Argonautas^ porque vejão,

^efkõvijios de vós no mar irado

,

E cofiumayvosja afer invocado,

lempo lento. Tempo vagarofo. Dá ede nomo

ao tempo da idade tenra de^ElRey D. Sebaftiaô*

que era caufa delle naó reger , nem governar os

feus: aos quaes cada dia parecia cem mil annos.

Salfo argento. Propriamente quer dizer prata

íalgada. Ufou defte modo defallar à imitação de

Homero, o qual chama muytas vezes ao mar pra-

ta. Epor efte rcipeyto parece a alguns eftc tcr^

mo de fallar duro , & outros femelhantes,que por

ftremà imitação Latina, parecem afperos, mas;

fazendo-íc os Leytores a cUes, perderão a afperc-

za, pois outros temos de difi"crentelingua, St ò\Í4

ferentes da Latina , de que ufamos como noílos

tendo muyto pouco de nós.Veja-feo que notamoa

neftc meítno Canto, Oftava 67.
^ ^

i!;,»

Os vefjii Argonautas. Argonautas foraõ hfis ca^

vallcyrosGrcgos,que na nao Argos(a qual dizem

foy a primeyraque houve no mundo) toraó à có-

quillado vello de ouro de Colcos regiaó de Afiai

Daqui



Canto 'Primeyrol i^
(Daqui osnoíTos Portiiguezes , porque foraó os mbs no Canto íegundo, Õâravai^. Chatnalhó
prinieyros que navegarão mares naô conhecidos, consagradas , porque os Poetas a todas ascoulas
nem navegados de outras naçóes , ôc por ferem attribuhiaõ léus Deofes : & nas aguas diziaõ

, que
muyto dcílrosnaarte de navegar^ laó chamados havia Nymphas, ás quaes os rios, fontes, & mares
Argonautas. ^ . .,. eraò con (agrados. Alem diftofingiaõ nas aguas
È cojlumayvosjâ afer invocado. Neílas palavras do mar certa divindade , peióque''astinhaô'^por

concluc a invocação de ElRey Dom Sebaftiaó à íantas, & lagradas : Sc diziaó naó ler licito entrar
imitação de Virgílio nas Georgicas : í^vít/que af-

(mlce vocari, como fica ditOw

J
A tio làYgo Oceano navegai)So^

As inquietas ondas apãftando^ >
'

Os ventos brandamente re(piravão

'Das nãos as velas côncavas inchando\

T>a branca efcuma os mares fe mofiravad
€ubertos,.aonde as proas vão cortando
As marítimas aguas confagradas^

§ue do gado de FratheofaÔ cortadas.
iaD;;ír!t

nellas homem que tivefiecoramettido algum dê--

lito, por fer lugar lagradoj legundo clles : & que
coftumavacaíligar homens diirolutos,&-dfepGuA

ca fé. Por efta razaô queyxádo-fe Dido de Eheas
por fe atrever a entrar no mar, tendolhe quebras
do a.palavra que lhe tinha dado de cafar com ellai

diz:
'!

'
í .' Nfí viotaffe fiãem ientantthus teqHóra fridtfiy
rt Perfídia poenas exigit tile lutus.

Faz múyto mal aos que navcgaó, quebrar a palàí

vra , porque o mar caftiga aos homens de pouoa
fé. Ifto he Ironia. A verdade hé , quehumfó
Deos,& Senhor governa tudo , &quea ellefaó

todas as coufás íujeytas, comoheFéCatholicai
la no largo Oceano navegava». "Depois que pro- O noffó Camões falia como Poeta, para ornar, &

póz,o que havia de tratar nefta fua obra, & invo* fazer elegantes fuás obras»
cou as Nymphas do Tejoj&aElRey Dom Seba* ' - ;e'j >i.;

IJiaói começa a narração nefta Odava. O mar q .f'«íi i io^r
rodea toda a terra chama-le Oceano, de huma pa-
lavra Grega, que quer dizer ligeyro, pelas gran-
desirevoltas,& tempeftades , que de íubito fe le-

vantaó nelle,como diz Solino, cap.55. Mela,cap.
i.lib.5. & outros^ E pofto que eíle leja o leu no^
Hie em geral , em particular tem outros muytos,
conforme aos lugares por onde palia, como Atlã-
tico, Cafpio, Indico, Rubro, Liguílico, & ou-
tros.

Dd gado de Protheo. O gado de Protheo faó os
peyx^domar,dos quaes Protheo temcuydado
por mádadode Neptuno Senhor do mefmo mar,
eomo fingem os Poetas. Defte Protheo trata lar-

gamente Virgilio nas Georgicas , aonde diz que

QVaiado osT)eof€s noOlympo luininofbi

Onde ogoverno eíià da humanagente
^^

Se ajuntaè em Conciliogloriofo^

Sobre as cotifasfuturas do Oriente,

*Pifundo o cryflaUmo Ceofermofo.
Vem pei<t vta Laéíeajuntamente

^

Convocado t daparte do Tonante,

Telonetogentil do velho /ítUntCi,

§ltía»do os Deofes no Olynipo tutninofot. Fihgé 6
Poeta neliaOótava chamar Júpiter a Concilio os

outros Deofes, para tratar com elles lobre a nave-

j. „ ^ - -,-- gaçaõdosPortuguezes,quefaziaó para o Orien-
fecoítumava mudar em differentes fíguras,porq t€. Olympo luminofo he o Cco, como fica dirdj
feconvertiaem gato, caó, fogo, rio, & em tudo

--
o mais que qucna: de donde nafceo o Provérbio:
Tretheo mutabilior, roais mudável que Protheo^ o
qual fe diz de hum homem inconftante, Sc mudá-
vel. O que Diodoro conta, Ub. 2. lib. mei i8z. Sc
dbndefecre ter origem eft:a fabula he, que Pro-
theo foy Rey de Egypto em tempo que Priamo
o era de Troya ; o quâl Reyno dizem que alcan-
çou, naô por lhe pertencer por geração

i fenaô
porque faltando Rey em Egypto , de commum
confelho o elegerão a elle,por fer homem de graó
prudência Sc confelho; E daqui feveyo a dizer,
que fe con vertia,Sc trásformava em diíferentes fi-

guras: porque fe lábia accommodar a todos, Sc vi-
ver com elles. Donde o provérbio, Prctkes w«-
ubilior, feaccommoda entre muytos, mormente
entre os Gregos , a hum homem fagaz, Sc avifa-
do.

Ai Marítimas aguas eonfagradas. Águas hiariti

Oétava 17. Doze montes acho em os Autores
chamados deíle nome OlympOy em differenrés pari

tes do mundo. Efte de que o Poeta falia , heem
Theffalia ProvinciàdcGrccia, O qual dizetn fer

de tanta altura, que paffa a regiaõdoar,em que íè

caufaó as nuvens, chuvas. trovócsjSc relâmpago?*

Donde diz Lucano na Pharfalia, lib. z. Nubes ex-

cedit Olympus. O monte Olympo paíTa pelas nu-

vens. Solino cap. 15. Polyhiflr, acrefcenta,qucno

alto defte monte havia hum altar , cm que os an-

tigos faziaó feus facHficios cada anno a Ju piteis 6£

que acontecia deyxarem algúas letras efcritas le-

bre a cinza dos animaes,q alli queymavaõ para os

facrifícios: Sc eftas cinzas que alli deyxavaõ,qiiã-

do o anno leguinte tornavaó àquelle lugai^ aí:ha-

vaóda mcfma maneyraqUeashaviaô deyxado; d

que he final deeftarem por bayxo do cume, & ca-

beça defte monte todas as alterações que no ar fe

geraójcomo dizem todos os que delle trataõ.Cha-

li

III

ÍN

mas faó as aguas do mar. Veja-fe o que efcreve* ma-fe 01ympo,de duas palavfas Gregas,que que
rem
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retr» dizer todo refplandecente, por naó tcrfobre

fi nuvem alguma,netn efcuiidade,antes eftar fem-

pre claro com os rayos do Sol.

Pempelitvta íaStea. Defcreve-fco caminho por

onde os Deofcsforaô aos Paços de Júpiter , lua

chegada, & determinação.Chama a efte caminho

Viaíaãta , caminho de leyie : ao qual os Gregos

pela mefma razaó charaaó Galáxia , por fer bran-

co como leyte. Alguns lhe chamiiõ, caminho de

Sanftiago, enganados pelo vocábulo, porque co-

mo no Grego íe chama Galáxia, cuidaó que quer

diz.er Galiza: & como o Bemaventurado Sanélia-

g© Padroeyro dos Efpanhoes eftá em Galiia^cuja

cafa he frequentada de muy ta gente ^ que o yay

Zl.

DEyxaô dosfete Ceos o regimento^

^e do 'Poder mais alto Ihesfoy dado:

Altopoder
^ quefó cofenfamento

Governa oCeo^a Terra,& o Mar Irado,-

Allife achdraojuntos nummomento.
Os que habítaÕ o xlr^uro congeladoj \

E os que o Aufiro tem,& ascartes onde

A Aurora nafce , ^ o claro Sol/e efconde^

VeyxM dosfete Ceos o regitneník Trata dos mais

principaes que concorrerão àquelle ajuntamento.

viíitar em romaria,dizem,que quiz Deos (inalar q foraó osfete Planetas , Saturno, Jupiter, Mar-

no Ceo aquelle caminho, por onde os peregrinos te, Sol, Vénus, Mercúrio, & a Lua: os quaes por

íèregeflem, para ir àfua Cafa. Entre os Philofo- ordem do AltiffiraoDeos,Sc Senhor noílbjcomo

phos houve vários pareceres , &; opiniões fobre diz aqui o Poeta, eftaó em aquelles lugares,como

eíla Vialadea. Averdadehe,queamultidaé,ôc Rcytores, & Governadores dellcs,

ajuntamento de muy tas Eftrellas daoótavaÉf- Os quehalfitaôo Aiãuro congelado. Dizmaisj que

phera, as quaes naó podemos alcançar com a vi- concorrerão de todas as partes do mundo,Norte,

Ha, por citarem muyto diftantcs, & defviadas de Sul, Oriente, ôcOccidente. As partes do Norte

nós, le roifturaô entre fi, entretecem,, & confun- entende por efta palavra Arfturo , que he huma-

demos léus rsiyos de maneyra, que parece aquelle Eftrella da primcyra grandeza^ na conftellaçaó

lugar banhado cm Icyie, pelo refplsndor daqucl- Boote, a que os Gregos chamaó Ardophylax, q
las eftrellas. Pelo que lhe chamaóC/rcw/í/rfí/wjOU quer dizer, guarda da Urla mayor ,

chamada He-.

Fwiflíieá. Donde Ovidío nas Metam.lib.i. Ijce.na parte Septentrional.que he o Norte-Cha*!

EftvtaJubUmisCdomamfellafereno,
'

ma ao Arfturo congelado, por eftar efta Eftrella

Laclea nemen habety eanàore notahilis ipfò. cm paragem fria, qual he a do Norte.

Ao qual o noflb Camões fegue ncfte ajuntamen- Oj ^ue o âu^ro tem.S^ò os moradorcs^das partes

to, & Concilio dos Deofes

Peb Netegentil do velho Atlante. Entende Mer-
cúrio filho de Júpiter , & de Maya filha de Atlas

Rey de Africa. Cinco Mercurios efcreve Cicero

nos livros de Natura Deírwwí, que houve, cuja ge-

nealogia trata. O mais celebrado dos Poetas, he

do Sul. Chamaó-fe afíim do vento Auftro, q ven-

ta daqucllas partes i & em vulgar lhe chamamos

Sul, ou Vendaval.

E ai partes onie a Aurora vafce. As partes onde

nafce a Aurora.faó as do Oricnte,como atraz fica

dito, Oaava 14. As partes onde fe cfcond^o Sol

efte de que o Poeta aqui-falla : o qual fingem fer faõ.as Ào Ponente , quaes faó eftas do noflo Por

interprete, & menfageyro de feu pay Júpiter , 8c

de todos os mais Deoles: inventor da viola , Sc da

eloquência: padroeyro dos mercadores, & de ou-

tros officios,& exercicios, que conta Luciano no
Dialogo Tyranno lib. t.& Laftancio nas inftrtui-

çóes divinas, cap. 10. E porque lhe daóofficio de
Embayxador, o pintaõ com azas nos pés, 6c na ca-

b/;ça : porque quem ha de ter lemelhante cargo,

nem h a de ter preguiça nos pés, nem chumbo no
entendimento, lambem opintiõ com humava-
ra na maó, pofta entre duas cobras, porque com
a eloquência la vencem todos os raonftros,&pe-
çonhas^o mundo:& naó ha coufa por difficulto-

túgal. Veja-fe a nofla annotaçaó ncfte mefmo

Canto, Oitava 14.

EStava o Tadre alllfublime^ & dino,

&ue vibra osferos rayos de ^ulcano^

Num affento de Eftrellas cryflallin <?,

ComgeHo alto^fevero^&fnberanoi

'Do rofto rejpirava hum ar divtm,

GhiedWmo tornara bum corpo humano-.

Com hua coroa,^[ceptro rutilantej

'De outrapedra mais clara que diamante.

la que leja,que com prudência fe naó acabe. Efta

he tambcm a razaó porque osPoetas fingem Her- E/lava Padre allijubítme^ & dino. Depois que

cules grande domador de monftros , & que Or- o Pecta tratou da gente que concorreo aos Paços

pheoattrahiaafiascoufasinfcnfiveis:Sc Arionoj de Júpiter, trata nefta 0£tavadc fuaauthorida-

peyxcs-.porque foraó homens avifados, 6c que vi- de, & preeminência. O Padre fublime, que vibra

viaó de inaneyra que perfuadiaó à gcnte,com que os rayos de Vulcano , bc Júpiter. Dwdifferentcs

tratavaó, tudo oquequeriaó, Vulcanos trataó os Autores , mas o mais nomea-

do entre ellcs, he eíle de q falia aqui Luis de Ca-

mões. Fingem os Poetas que ellc foy filho de Jú-

piter, 6í Juno. Alguns o íazcm filho de Juno lem
"

. p^y.
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pay: 8c dizem qu€ o lançôil Júpiter do Ceo por

ler muytofeyo. Angelo Policiáho nas fuás Mif-

cellaneas, cap.89. dá outra razaó. Depois dê lan-

hado do Ceo , fez feu aíTento na ilha Lemriqs do

niar Egeo chamada hoje Sidro, como diz Ohvá-

rio fobre Mella. Nefta Ilha dizem os Poetas que

tinha fua tenda com todos os inftrumentos necef-

larios para fazer os raj^os a íeu pay Júpiter , & c5

que fez as armas de EncaJ, ScAchilles, comodi-
'zeroos no Canto fexto, Oâ:ava78.

*?•

P Mluzentes ajfentosmarchetadeí

^T>e ouro,& de perlas mais abayxo efiamão

Os outros 'Beofes todos alentados.

Como a razão,& a ordem concertavae,

Precedem os antigos mais honrados.

Mais abayxo os menores fe ajJentavaÕ,

^ando Júpiter alto affim dizendo

^

Com tom de voz começagrave^à-horrédst

E Ternos moradores do luzente

Eftelltfero Toloj & claro aJ^entOf

Se dogrande valor dafortegente

'De Lufi nãoperdeis openfamento:

Ceveis de ter fabido claramente.

Como he dosfados grandes certo intento,

^eper ellafe efqueção os humanos
'De JJfyri&SjTerfaSjGregos, & Romanos»

EJÍellifero Polo. Nefta machina do Ceo que ve-

inos,ao qual osGregos por fua fermoíura chamaô
Cofmos, & os Latinos Calum, ou AdHndus,ipor fcr

puriílimo , Sc apartado de todas as fezes da terra,

como diz í^linio : como ícj.i redondo , & ande em
continuo movimento , fingirão os Aftrclogos

dous pontos, hum de fronte do outro, comhuma
linha, que imaginarão paflar pelo meyo da terra,

de hum a outro. A*iinha puzeraó nome Eyxo do

mundo, Sc aos pontos , Pólos do verbo Gfego, q
quer dizer volver: porque fobre ellesfe volve o
Ceo, como hum carro fobre o eyxo.Eftes dous
Pólos faó os que commumence chamamos Nor-
te, Sc Sul

i junto aos quaes eftaõ aquellas tam no"
meadas EftrcUas ditas do nomcdelles,pelasquac9

os marinheyros fe governaô. Huma he a Eílrella

If
põem de fua vida, como lhe parecei Ácrefcenciíó,

que efl:as Parcas fiaô a vida do homem, pelo que
pintaô Clotí? com roca, Lachefis fiaridòjAtrõpos

cartando o fioi Ê que quando querem pèrfeguir

aiguemi lhe fiaô lua vida com fiado negro: o que
quiz dizer Marcial:

Si mihi lánificá ãuiúnt tion pulla jorares

Stamtn»i necfurdas vox hahet i(ia Deos,

Se as iritiâs fiandcyras me não fiaó a vida com ííâ-'

do negro: coroo le difléra : fe os fados me favore-

cem, & ajudaô, Ifto faó fabulas , Sc fingimentos

Poéticos, Sc Gentílicos. Tomando fado como fe

deve tomar por humá ordem^ Sc curfo das coufasi

encaminhado por divina Providencia i
jpode-le

admittir fallar em tado, Sc negallo nefte fentido, <

feria negar a divina Providencia, como diz o B.S.

Thomâs i.p»q.ii6.art.i Scj. E aíTim avetnòs de

dizer, que o entendeo o Pceta, como fe pódè veir

no Canto decimo. Oitava 58.

De Afjyrios i?erfas,Gr(gos,& Romanos. No tratar

das Monarchias variáo os Autores : pelo que ló-

mentc direy o riecellario para entendimento , Sc

declaração deíie lugar. Contaô que houve fete

mais notáveis. A primeyra foy dos Àfl"yrios,cujo

primeyroinftitui^doí", dizem, que foy Nemret, fí=

lho de Cham,neto de Noé,do qual íe trata no Ge-

nefis cap. 10. EílâMonarchia começou antes do

Nafcimento de Chriílo 1185. anm $ : teve trinta

& oyto Reys, o ultimo dos quáes foy Sardanapa-

lo. Durou 1557. annoS. A fcgunda foy dividida

entre dous Capitães de Sardnnapalo, os quaes o

maiàraõ, pof ler homem moUe , Sc affcminado*

Arbacesjficoucom o Império dos MedosjSc Be-

loco com o dos Chaldeos. Teve o dos Medos no-

ve EmperadoreSjSc durou agi.annos.O dosChal-

deos 15, Sc durou 295. CyroRey dos Pcríaâ Ven-

ceo, Sc matou Aftyages, Sc Baíthazar , últimos

poíluidorcsdaMonarchiadcs Afiyrios, Sc nelle

começou a terceyra 551. annosanrcs do Nafci-

mento de Chrifto, chamada dos Perfas. Teve 14.

Reys, Sc durou loii annosj fendo o ultimo delia

Dário. A efte vcnceo Alexandro Magno Rey
dos Macedonios, Sc paltou a Monarchia a Eui o-

pa.Scaífimfe chamou, Sc chama eíla quarta Mo^
narquiados Gregos, ou dos Macedònios, Durou
joi.annos, o ultimo Senhor da qual foy a Rai-

nhaCleopatra, porque depois da morte de Ale-

xandre Magno fe repartío feu Império por dif*

ferentes, até que finalmente veyo pai-ar em Egyp*

do Norte, a outra a do Sul. Daqui Pólo, fe toma to,onde acabou fendo Rainha Cleópatra.A quin*

pelo Ceo: figura muytoufadaenEre os Poetas: to

marfe a parte pelo todo, Sc o todo pela parte*

Ccmo hed,6i fados grandes certo intentos Entre os

antiguos houve grande alteração, que coufa era

fado, Sc o poder que tinha, Cicero,/i^.3. àeriatur»

Deorum, Aulo Gellio, lib.6.cap.2.SC todos os Poe-

tas concordaó, que Fados, Sc Parcas faó húa mef-

íiia coula, Sc que faó trcs, Cloto, Lachefis, Sc A-
tropos: Sc que fe chamaó Parcas a partu, do partOj

porque desde onalcimento de húa cieatura dil-

ta começou em Oólaviano, qtie vcnceo a CleOpà*

tra, vinte Sc fete anhos antes do NafeiiUcrito dè

Chrifto. Durou 285. annos ^ Sc acaboii em Corí-

ílantino Magno, que miadóu ò Eftado imperial

de Roma para Conftátinopla,no anrio 3 1 2.depois

doNalcimentodeChriíio. Éílefoy opnmeyifò

Emperador Chriftaôj que mandou fe baptizâífem

todos, Sc que largou a Cidade de Roma áOPii|):t4

A fexta Monarchia foy dosConftantihopolitanos,

Sc começou neíieConítantino Magno , Sc teve

fita

li!
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fim em Conílantino fexto, 781. annos depois do

NafcimentodeChrifto. Tevejz. Empcradorcs,

& durou 470. annos. A fecima Começou em Ale-

manha, em Carlos Magno, Soo.annosdepois da
I^rifcimento deChrifto, por o Papa Leaó dividir

a Monarchia de Conftantinoplaem Oriental, 6c

Occidentali fazendo Emperador de Alemanha a

Caries Magno, como fica dito, 06tava 15. por

defender as terras da Igreja contra os Longobar-

dòs, que as deftruhiaô, ao qual dano naó acudiaó

os Emperadores de Conftantinopla; Teve 45.

Emperadores,o ultimo dos quaes foy Rodulpho,

anno do Senhor de 1291. depois que o Papa Leaõ

terceyro fez a divifaó do Império , que acima dif-

femos, trarpaflando o de Roma,6c Conftantinopla

em Alemanha, Os Emperadores deConftatino-

pla,que fucccdéraó a Conilantino fexto, foraõ 47.

o ultimo dos quaes foy Conftantino Paleogolo,

ao qual matou,6c tomou aCidadeo Graó Turco,

aos 29. de May o de 145 5. que o Poeta aqui rao-

ftra , he que naó merecem os feytos deftes Mo-
narchas, 8c Emperaderesdo mundo, fer compa-

rados com os dos Portuguezes.

A lhefoy {hem o vijles') concedido^

Com poder taõfingelo i & taopequenot

Tomarão Mouroforte, &guarnecido,

Toda a terra que rega o Tejo ameno,

'Pois contra o Caíielhano taõ temido.

Sempre alcançoufavor do Ce<)fereno,

AJfim ^ fempre em fim cõ fama^ & g^oria^

Teve os tropheospendentes da vitoria.

Ia lhe foy (hm o vi(Iesy co«Wí/íí/o.IíIo diz pelo fe-

liciCimo Rey Dom Affonfo Henriquez primey-

ro de Portugal, do qual fe trata em muytas par-

tes defte livro. Efte bem afortunado Rey venceo

nniytas batalhas campacs , & muyto arrifcadas,

com muyto pouca gente. Desbaratou no campo
de Ourique cinco Rcys Mouros com muyto gra-

des exércitos juntos. Junto a Palmela a ElRey
de Badajoz; em Santarém a ElRey de Sevilha:

venceo também a ElRey de Marrocoj intitulado

Emperador, com outros treze Reys. Tomou
aos Mouroj Santarém, Lisboa,6c tudo o q ha del-

ia atè Coimbra ; em AlémTcjo, Cezimbra, Pal-

mela, Alcácer, Évora, Elvas,MQura,Serpa,Beia,

Sc outros lugares, Sc fortalezas.

Pois contra o Ca(}elban&. Vcja-fe o Canto quarto.

Teve 0! tropheos pendentes, Tropheo vem de tro-

pi, palavra Grega, que quer dizer fugida. Era
hum padraó,ou colunaqucfc levantava no tem-
po da vitoria cm o lugar, onde os inimigos tugiaó,

ÔC ncllcs punhaó rodos os defpojos, & armas que
naquclla batalha alcançavaó, como dizVirgilio

na EniiJa hbt 11.

Camões Commentados,

z6.

DEyxo T)eofss atras afama antiga^
*

^ie com agente de Rómulo aleãçarao,
^ando com Viriato na Í7wntga

Guerra Romana tantofe ajfamarao.

Também deyxo a memoria que os obriga

Agrande nome, quando alevantàrão

Humpor feu Cafttaôj queperegrino

Fingio na Cerva efpirtto divtno,

:§luando com Viriato, Veja-fe a nofia annotaçaó

no Canto terceyro, Oótava ii. Foy Vuiato em
principio de fua vida paílor , como conta Floro,

depois falteador de caminhos, pelo que veyo a fer

muyto rico, 6c levant^rfe có a Lufitania no anno

de 608. da edificação deRoma, fendo Confules

Cneo Cornelio Lentulo , Sc Lúcio Mumio, co-

mo efcreve onoílbRelcndc em hum tratado que

fez da Cidade de Évora cap. 2, o que foy cento 6C

quarenta annos antes do Nafcimento deChrifto

nofib Redemptor,Sc Salvador, Tratando Juftino

I1b.45.da Lufitania, diz que Viriato naó fe levan*

tou com ella, mas que os Lufitanos o tomáraó por

feu Capitão» por verem nellc partes para os poder

reger, & governar, por fer homem de grande

prudência, & confelho.Veja-fe 2. nolla annotaçaó

no Canto terceyro, Oftava 12.

/Igenie de Rómulo. Entende os Romanos, por-

que Rómulo foy fundador de Roma, 6c o primey-

ro Rey delia, como conta Tito Livio, £c outros.

Hut» porfeu Capitai. Efte foy Quinto Sertório

natural da Cidade de NurfianosSabinos, q hoje

fc chama Norza : o qual nas guerras cruéis entre

Mário, 6c Scylla feguio as partes de Mário. Ven-

do Scylla vencedor, 6c entrar a Cidade de Roma,
6cfazerfe Senhor delia, recolheofe a Efpanha,on-

de fendo Capitão fez coufas finaladas contra os

Romanos por cípaço de dez ai.nos; 6c tanto, que

conta VeleioPatereulo, que havia duvida qual

permaneceria, leRoma, fe Eípanha.Foy Sertório

tam prudente, 6c ardilofo, que diz delle Appiano,

que era tido pelo mais valerofo Capitão do mun-
do

;
pelo que os Efpanhoes lhe chamavaõ Annj-

bàl, por fe parecerem fuás coufas com as dái

quelle grandiflimo Capitão, do qual tinhaómuy-

ta noticia do tempo que andara naquellas partes.

Entre outros teve hum ardil avjfadiíTimojquctez

crer aos fcus que húa Cerva branca,que hum Por-

tuguezlhedéracmprefentc, era Diana , que os

antiguos tinhaó porDcofa da caça, que andava

transformada naquella Cerva, Sc íhe aconftlhava

tudo o que havia de fazer, Ecomo as coufas lhe

fuccediaóbem, tinhaó os feus ido por verdade,

ôcaíTimotinhaõem grande reputação.

^gora
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GoYO, 'jítdes benii que comèttendo

O duvidofo mar num lenho leve^

'Por vias nmca ufadas^ não temendo

^eAfrko.é' ^oto afo-t^a^a maisfe atreve^,

^e avendo tantojà que as partes vendo^

Onde o dia he compríddi& onde bre-Jis^

IncUnaõfeupropofit&i & prfia

t^ 'tíer os berços onde naíce o dia,

Duvidejo mavà Chama ao mar duvido fo^porque

ncllc tudo faó duvidas, & inconftancias. Aífim

lhe chamou Horácio no fim da Oda nona : aut

firtur incerto mari, ou caminha pelo marduvido-

ío.

CantoTrimeyrdl tf
mar da índia, o quaí em noífo fefpéyto ^ cotnofi*

caditOjvèpnmeyroonafcimento do Sol, eotoag
quella eor roxa, com que parece.

Porquei como vi/ies, tefnpújjadoí

Na viagem tam a/peros perigos^
tantos climAS^& Ceos exprtmentadoí^

Tantofuror de ventòf inimigos:

^efèjaõj determino j agazalhados

Nefia cofta Africana^ como amigos:

E tendo guarnecida a lafJafYota^

Tornarão afeguirfua longa rota^

TanW climas., (^ 'Ceos exprimeníajon Ch'ma hÊ
palavra Grega, Ôçílgnifica propriamente hum ef-»

Num knholeve. Põem â materia,quehe o pab, paço grande de Ceo ou terra. Ifto he quanto à

pelo que delia l'e faz que he anão, figura rouy to propriedade da palavrai Quanto à fignificaçaóí

ufada entre os Poetas. que hoje té entre os Cofmegraphos, fe ha de no^

De Africo, & I^ot o aforça. Ainda que o Poeta tar-, que para os antigu os poderem mais clara, 6c

nomee aqui íós dous ventos Africo , 5c Noto, en* diftintamente tratar das terras, de que tinhaô co*

tende todos. He Africo hum vento que fopra do

€>ccidente,aque os Gregos chamaó Lybs, como
diz Plínio I1bii.cap.47. &: os Marinheyros, Oes-

fuduefte. Noto fopra do meyo dia, chamaôlhs os

Latinos Auftro, & os Marinheyros Sul, ou Ven-

daval,

Onde o dia he comprido y & onde breve. Entende

nhccimento , & que íe podiaó habitar , as dividi»

raó em partes, a que puzeraó nome Climas : en-

tendendo por Clima hum eípaço deterra, na qual

houvelle dififerença de meyahora de tempo no
mayor dia do anno. Quero dizer, fe em hum lu*.

gar o mayor dia era de doze horas, & cm outro de

doze, & me) a: aquelle efpaço de terra que havi4

as partes da Europa , aonde eftá a noílaEfpanha, entre eíles dous lugares , le chamava Clima, Ê,

íia qual os dias feregulaõ pelo Sol: ôcafíim nodií- porque os Antiguos tiveraó noticia de pouca ter-

curfo do anno ha defigualdade entre elles. Tam- ra, & deíla pouca que fouberaó lhe pareceo fcf

bera fe pôde entender effce lugar das partes por algúadeshabitada: aífim dcbayxo da Equinocial

«ndcandavaó£azendo outros defcubrimentos, &; pela grande quentura, como debayxo dos Pólos

conquiftas, antes que tentaílem efta da índia. do mundo ,
pela frialdade , refpeytand^ lómente

-t:.A ver os herdas onde nafce o dia. Entende as par- a terra que lhe pareceo habitável , a dividirão erh

tes do Oriente. Ufa defla palavra berço,a que os íerc Climas, conformando-fe com o numero dos

Latinos chamaó CMKíí', ou c««<ji«/««7 , querendo Planeta», & nomeando-os de fcu nome. E pnra

moftrara origem do Sol, queem noflb refpeyto conhecerem o fitio dos Climas, íhe puzeraó no-

he nas partes da índia , como na realidade o Sol mes , & balizas dos mais principacs * & fiilalados

naônafça, mas ande continuamente. Deita mel- lugares que no meyo daqueila paragéeftivefiem.

maprilavra ufou Virgílio na Eneida lib. 3. Mans O primeyro chamarão diameroes ,
que quer di-

Idauí lihigentíi cunabuU ne(lra. O monte Ida, aon- zer, por Meroe, a qual Meroô hc húa Ilha muy
de eftaó os berços da noílajgente, como fc dificra:

donde trazemos principio, 6c origem,

PRomettido lhe eflà do Fado eterno.

Cuja alta Ley naÕpôdefer quebrada^

G^ie tenhaÕ longos tempos o governo

'Do mar^ que vè do Sola roxa entrada:

Nas aguas tempaffudo o duro inverno^

Agente vem perdida^ é" trabalhadc:

'^aparece bemfeytOj que Ihefeja

Mofirada a nova terra que defèja.

Do eterno Fado. Dos Fadoíi fe veja a nofaanno-
taçaó neíle mefmo Canto, Oétava 14,

Do mar quevk do Sol a roxa entrada, Enssnds o

to nomeada , Sc conhecida , fituada no rio Nilo.

Os mais Clifnas fe podem ver era Sacrobofco na

fua Efphera, & Ptholomeo !:b. 1. Geog. Ç. i, E
cm nolibs tempos he tanta terra deicuberta, que

os modernos tem íeyto 23. Glimas: como fe pôde

ver em Hieronymo Gu-ava TarragorteZ, lib. t. &:

Joaó Perez de Moyâ na fua Agronomia lib. t, tí*

5.ar.i7.aonde acrefcenta outro Clima.

E Ceosexprimentadoi. Chamaó os Latinos âõ

Ceo Calum,àe hum verbo Cíí'/o,elcríto com diph*

tongo, que quer dizer,elculpirj por fer efculpídoí

&efmaltado com tanta diverfidade de Eftrellasy

como diz Plínio lib.2;cap.5S. Outros o derivao

deCe/o, que querdizer,cobrir, por fer manto jlê

coberturade todo o creado. E eftes o efereVem

femdiphtongo.Uftó também os Latinos deilapa»

lavra Çalum , pela Rsgiaó do ar j & por efte ref*-

%

\
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Lufadas de Luís de Camões Commentaâoí,
peyto por Região, ou Parte do mundo, como diz moOólavayj. nafceo Baccho. Eporiílocllace-
o mefmo Plínio , & o nofíb Poeta nefte lugar, o lebrava a memoria dos fcytos , Sc cavallarias de
qual encarecendo aqui a navegação dos Portu- Baccho.
guczes, diz, que tinhaõ experimétado tantos Cli-

mas, & Ceos: como fe diflera que tinhaõ corrido 52,

tantas partes do mundo. ~

?o.

EStaspalavras Juftttr dizia^

guando os 'Dtofes por ordem re^Õdédo
Najentença hum do outro diffena.

Razões diver/as dando , & recebendo,

O 'Padre Baccho alít naõ confentia

No que Júpiter dijje: conhecendo

^e ejqueceraõfeusfeytos no Oriente,

Se làpajfar a Lufitanagente

,

O Vadn Baccho alli ttAo confentia. Baccho foy fi-

lho de Júpiter, & Senséle, como dizem os Poetas,

Solino cap.ój. Mella Iib.5. cap.7, & outros dizem
que nalceo em Nifa Cidade da índia. Veja-fea

VE, quejà teve o Indofobjugado^

E nunca lhe tirou Fortuna, ou Ca/ò,

Tor vencedor da índia, fer cantado
_,

T>e quantos bebem a agua de Parnafo,
Teme agora qm/jafejfulíado
Seu tam celebre nome em negro vafo
'Da agua do ejquecimento^je là chegai
Osfortes Tortuguezes quenavegaÕ,

Fe, ^ue teve jd o Indo (ebjugado. O Indo hc huni
dos mayores rios do mundo,que rega, Sc dà o no-
me à índia. Veja.fe a nofla annotaçaó no Canto
íetimo, Oétava 18.

Dt <juantos bebem a agua de Vornafo. A 9gua de
Parnaío he a da fonte Caftalia , que eftá ao pé do
monte Parnaío , da regiaó Phocis de Grécia. Os

noflà annotaçaó no Canto y.Oélava 52.E porque que bebiaó da agua delh fonte, ou da fonte Hip-
tinha naquellas partes alcançado muyta honra, pocrene do monteHciicpn de Beócia ,concaó as
temia que indo lá os Portuguezes a perdefi'e;pelo fabulas , que íicavaó Poetas, como diz aqui o nof-
que naó confentia no que Júpiter dizia, & íe mo- fo Camões, que pelos que bebera a agua de Parna-
ílrava inimigo dos Portuguezes. Chamalhe Pa- lo entende os Poetas, Sc he linguagem muyto or-
drc.quehe nome de dignidade, Sc termo, de que dinaria entre clles.

fe ufa a efte propoííto ordinariamente , affim em Va agua do efefuecimento. Fingem os Poetas que
Poetas, como cm todo o género de efcritura. De ha no inferno quatro Rios , Letho, Cocytho,
Baccho fe veja o que efcrevemos neíleCanto, O- Phlegetonte, Sc Acheronte, Sc a lagoa Eftygia.O
dava4p. Sc 75.

Ouvido tinha aosfados ^ que vlrld

Hiia gentefortiffima de Efpanha,
Pelo mar alto^o qualfujtytária

'Da Inata tudo , quanto Doris banha\

Ecom novas vitorias venceria

t^fama antiga^ oufua^ oufojfe ejiranha.

Altamente lhe doeperder agloria.

De que Nifa celebra inda a memoria.

rio Letho fe chama aíTim de lithi , que he na lin»

gua Grega oefquecimEnto, porque os que vao
áquellas partes, cfqueccmfe lá. Eftas faõ as aguas

doefquecimento, de que o Poeta falia. Os mais
rios tomaõ feus nomes da trifteza, & fogo que na-

quellas partes naó falta, dos quaes trataremos

aonde fe offerccer,dandolheíuas etymologias.

3?-

SVflentava contra elle Fenus bella,

Affeycoada à gente Lufitana^

Por quantas qualidades via nella,

Ouvidotinha osfados. O que Baccho receava,
"Da antiga íaõ amadafia Romana:

como fica dito,he que fuás coufas fe eícureceífem Nos fortes corafões^ na grande EJlrella^

na índia, com as dos Portuguezes, Sc que fe havia ^^ mojiràrãõ na terra Tingitana^
de cumprir iíto , pois ellava determinado por Ena línguaj na qualquando imagina,

^^^^j ., Com Pouca corruPção^crè que he a Latina.
7udo cjuanto Dons banha. Doris, como dizem os

Poeras, foy filha de Oceano, Sc Tethys,Sc mulher Vénus bella, Vénus diziaó os Poetas fer Deofâ
de Nereo : 8c como foy Senhora do mar, toma-le dos amores. Tem diíF.rentes nomes.conforme aos
pelo mefmo mar. lugares onde era venerada. Paphia, Idalia, Cithe-

Otifua,oufoj]'teflreinha. Ou a honra que elle ti- réa, Acidnlia, Aphrodifea, Dione, Sc outros que
nhaalcançado, ou outros, como Alexandro, Sc declararcy aonde fe oííerecer. Ouve efta Vénus
Trajano,que naquellas partes fizeraó coufas dig- de AnchifesTroyano hum filho por nome Encas,
nas de memoria.

Dccjae Ntfa celebra inda a memorta.Nttt^ Cidade
de Nila, como apontamos atraz, Oftava 50. Sc ef-

crevemos mais largamente adiante no Canto feti-

donde procedei aó os Romanos. E por iílo diz

aqui Luis de Camões, que era Vénus affeyçoada

aos Portuguezes , porque via nelles partes , cm
que fepareciaócom os Romanos: aíllnj nas cou-

fas



CantòTrimyfo. 1^
ias da milícia , corno na língua ^ a qual le parece Xalanda'uà o iufnídtd tevantãdò
muyto com a Latina; E os que entendem o La- Entrs os T>sofes nú OlymPO CõufagrádOé
tim, vem ifto claramente, porque de todas as lín-

guas de Europa,tirada a Tofcana,(ainda que tam- ^al Aufiro fere. Neílâ cbmparaçaô irnitâ ò
bem anda muyco corrupta) a Portugueza tira Poeta a Virgílio, quando trata das inDfiortuna-

mais ao Latim» E mais pura fora, fe os Mouros çóesdeElifaDido com Eneas , trabalhando éii*

naó entrarão em PortugaK Aflim o tem Francif- tretello cm Cartliago. Au^ro hc o vehto Suh /?d=

CO Tâmara no livro primeyro dos coftumcs de reas he o vento que chamamos commumnii^nts
todas as gentes cap.7. E Pedro de Magalhães erii Nornordefte. Chamaõihe aíTim os Gregos , poí

hum dialogo que fez em defenfaõ, &louvorda ferimpetuolo, & rijo no feu fopro, peJaqualra-

lingua Portugueza, o qual eftâ no fim de fua Or- zaõ lhe chámaô rts Latinos /tcjuito: nb eítio Te chã-

tographia, & Joaõ de Barros na fua Grammatica maEtefias,q cmGrego figtiifica o anno^porq riefté

Portuguezaj em hum Dialogo que fez cm louvor tempo do eftio muda fuafuria^&fopra mais bran-

da mélma lingua. damente, como diz Plínio lib» i8.c,34.

JefraTingitana. Quer dizer terra de Berbéria,

de 7i»^í,lugar da meima Província,q(ie hoje cha-

mamos Tangere, fujeíto aos Reys de Portugal.

Toma*leaqui terra Tingitana geralmente por

terra àe Africa.

1"^ Stas coufas moviaê CitheYeã,

_j E mais iporque das Tarcas clato entedéj

^e ha defer celebrada a clara 'Dea,

Onde a gente belítgerafe ejiende,

Aífim que humpela tnfamia
,
que arrecea^

E outropelas honras quepertende^

^ebatem^& naporfiapermanecem'.

A qualquerfeus amigos favorecem.

As Marte que da lyeofafujlentava^

Éntrè todos , as partes em porfia':

Ouporque 6 arnor antiguo o obrigava.

Ou porque a genteforte o nievecia:

1)6 entre osDeofesempèfe levantava^^

Menencorio no gefloparecia^

Oforte efeudo ao collopendufadói ' •

'íDeytanaopara traz medonhoj& irado.

Mas Marte. Marte íuftenravaapartc dè Vertils

em favorecer os PortuguezeSjOU pela grande ami-

zade, que já tivera com cila, como conta Ovidid

lib. i. de arte j õU porquê os Portbguezes lhe

mereciaó efle favor, por feu esforçoj ík cavalla*

Citherea. Hc Citherea hum dos nomes de Ve- ria. Efte Marte, fingem es Poetas , que foyfilhi)

nus, como fica dito. Chama-fe aflim de Cithera, dejuno fempay. A fabula de feu nafcimento fe

Cidade era Chipre,aondeera venerada, que hoje veja nos faftos de Ovídio lib.j* Chamoufe ÍVÍar-

hehuma pequena Aldeã chamada Conucha , co- teãcMas, palavra Latina
j
que he o homem ma-

mo diz Orcelio no leuThefauro Geographico. cho: porquenem mulheres, nem hortiensàffemi-

Outros querem que fe chameaflim da Ilha Cy- nados fervem pára a guerra. Ghamaólhc os Pog-

thera no Pelo ponncfo chamada hoje Cerigo.Das ías Mavofte ^ de duas palavras Latinas^ Magnits^

Parcas fe vejaoque cfcrevemosneftemèlaio Cã- que he grande, Síf^erío, revolver, & trastornar;

to,Oâ;ava24. porquea guerra confande,& trastoi-na tudo. Dõ-
Ciara De0. He Vénus; Sc diz que ha de fer ceie- de diflc Salluftio: Concórdia f>ar'va réi cYefèunt : df-

brada pelos Portuguezes na matéria dos amores, corãta maxime dtlahuntur. Com a paz as coufas pe-

de que Vcnus entre os antiguos era tida por quenas crefcem,& com a guerra as grandes fede-

Deofa. ftruem. Chamaólhe também Gradivo dejçrái</;«>',

A(Jím que hum pela infâmia ejue recea. Efte erá verbo Latino , que quer 4[ter , ir por degraos í

Baccho, o qual temia (e efquecdflcm j Sc perdef- porque nas couías da milieia hc necelliru ordem,
fem da memoria dos homens, as couías que tinha Ôcconfclhoi
teyto na índia, fe os Portuguezes lá chegaílem.

, , 57.
E outro pelai honras ejuefertende. EftaeraVenuSi

que favorecia os Portuguezes pelas razoes acima
ditas«

?5-Qual Aufirofero^ ou Boreas na efpeffura

_ T>ejjlve/lre arvoredo abafiecida.

Rompendo os ramos vaÕ da mata efcurat
Com ímpeto, & braveza defmedida.
Brama toda a montanha^ ofom murmura: ^„
Rtmpemfe asfalhas

j ferve aferra erguida^ ce diante de [upiter em favor dos Portuguezes.

ta ^6Íio

Vífeyra do elmo dê diamante

^

Alevantando humpouco muyfegWÓ^

Tor dar feu parecerfepoz diante

De Júpiter j, armado,forte,& duro:

E dando huma pancadapenetrantej

Co conto do bafiãoi nofÚkpuro^

O Ceõ tremeo, & Apollo de toYVâdòi

Hum pouco a lu^perdco como infiadd,

/} vifepa do elmo. Reconta comoTepr^:^ Mar-
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Sólio puro. ,Cadeyra rcfplandeccnw. Selio he pa-

lavra Larina , da qual encrfc outras fígnifícaçóes,

huma hc, afiento real, na qual ufa aqui delia Luís

fie Camões.

AfolLo dí íorvaJo.Par^ encarecimento da valen-

tia de Marte, ufa defte termo de fallar : no que
guardou as regras daPoeíia, como aconíelha

Horácio na arte Poética.

E^DíJfe affimtO^Tadrega cujo Império

'Tudo aquiíh obedece^ que criajte:

Se e(iagente
^
quebufca outro Hemispherio^

Cujavaltajà' obras tanto amaBe^
NaÔ queres que fadeção vitupério:

Como haja tanto tempo que ordenaflcj

Não ouças mais,pois es Juiz direyto^

Razões de quem parece^ que hefufpeyto.

Outro Hemiifherio. Outro mundo, outras partes

& regiões d.fterentes das fuás, em que atégora

habitarão. Que feja Hsmísphtrio fica dito nefteCá-

to, 06tava 8.

Raz.Sef de <juem parece, «jue he fufpeyto. Baccho era

fufpeyto aosPortuguezes
, pelas razões que de-

mos atraz.

al^e feaqul a razão fe não mofirajfe

Vencida do temor demafiado^

Bomforai que aqui Baccho Oifu^mtaJ^et

^ois que de Lufo vem^ [eu taofrivado.

Mas ejía tenção fua, agora pajje^

"Forque em fim vem d^eHâmago danado:

^te nunca tirara alhea inveja

O bem que outrem merece,& o Ceo defeja,

^Lue (e aqui a razão fe naomo^rajje vencida do te-

mor. Onde entra payxsó , naó ha prudência,
nem ordem.-antes tudo iaó erros.Sc defatmos. Por-
que he impoíTivel haver razaó, onde hacolera:Sc
faltando ella,tudo vay perdido. Como aquifuc-
ccdco, quefazia tantaimprellaõairaem Baccho,
que o obrigava a fer contra os P()rtuguezes,gen-
te tanto rua,poisprpcediaó dofeu grande priva-

do Lufo: ou por melhor dizer, filho, como fica

dito Oclava I. Pelo que aconfflhaaquellc gran-
de Philoopho Epiclcto : que quando fucceder
fernosneceflario fazer algum acometimento, pe-
zemos primeyro rauytobcm o (jue imos fazer,

8c coníidcremos muyco devagar , o que havemos
de fallar: porque de outra maneyra eltá aporta o
arrepen^hmento, & o dano muyto certo.
^c nunca t/rarâ alhea inveja. Enveja, hehuma

chaga da alma, que trata principalmente mala
quem a tem; íegundariamente a gente de nome,&:
queprcíta para alguma coufa , como diz Plataó
lik^.de ligtbus : porque o envejoio naó curada

gente inútil, & que vai pouco : o íêu veneno não
pega íenaó em coufas altas, 6í excellentes, como
diz Horacio,lib z. epiíl. Urtte>it»tfulgorejHo,(jui

ptíegravat aries t?ifra je poetas. O envejofo aborre-
ce a gente, que ve melhorada, ou em virtude, ou
cmalgúaarte: naó íe toma a enveja , fenaó com
gente de valia. E iífo quiz aqui dizer o noflb Poe-
ta. A enveja pinta tlegantemenie Ovidio nas Me-
tamorphofss, lib.i.

40.

E Tu, Padre degra?tdeforta/eza,

'Da determinação que tens tomada^
NaÔ tornesfará traz.pois hefraqueza^
'Defijiirfe da ctufa começada:

Mercúrio^pois excede em ligeyreza

Ao vento leve, ^ àfetta bem talhada^

Lhe và mojírar a terra^aonde/i informe
'Da índiat ^ aonde a gentefe reforme.

Fois hefraciuez,ade^ffír da cpjnfa começada. Muy-
tas vezes he lílo esfoi ço, & cavallaria: mormente
quando, ou movidos por rogos de alguma pcfloa

de entendimento , ou por aííãm nos parecer me-
lhor, ofazemos. He matéria eíta em que fenáo
pódè dar regra certa; pelo que a execução delia

fedeyxaajuizo,& parecer da gente que fe enten-

de. De Mercúrio Is veja o que fica dito atrazp-
ílava 10.

c
41.

Orno iflo diffe o Tadrepoderofo^
^ Acabeça inclinando confentio^

No que diffe Mavorte valerofòt

E Neãarfohre todos efpargio,

Yelo caminho laãeos,loriorot

Logo cada hum dos T)eofesfe partio,

Fazendofeus reaes acatamentos^

'Pura os determinados apofentot.

No ejuedijje Mavorte. De Marte, 5c Mavorte fe

vejn a noíiaannotaçaó ncfte mcfmo Canto Oéla-
va 5<S.

ibSe^ayjobre todos efpargio, Neólar dizem os Poe-
t is que h. obeber, 5< Ambrcfiao comcrdos falfos

Deofes. Hum, & outro vem do Grego, &figni-

ficaimmorralidade , porque era mantimento de
gente do Ccj.Eíla differença fe confunde icgun-

do tenho notado nos Autores: & A mbicifia fe to-

ma pelo Neélar, Sc Nedar pela Anibrofia; como
notou Celio Rodigino nas lições antiguas, lib.4.

cap.15. no fim, Coltumaó tambam os Poetas dar
com eítes nomes epithctos a outros,para mollrar
fua excellcncia, ôí fuavidade: & daqui ao vinho
muyto bornchamaõ, vittnm neêiareum , & à aí^ii^

também Neélarea, & us iguarias Neftarcas. Ao
mel por lua doçura chamaõ tambcm os Pocrií

Nedar , como Uie chamou Eíbcio Sylv^ 5. &
Virgílio



Virgílio in Culice. Porefta raefma fazaôufa a
qui o noílo Poeta deNeftar por hum a agua muy
-to chevrofaino qual íentido ufouVirgilio da Am
brofia na Eneida lib. 2. Do caminho iadeo íe ve-
ja o que fica dino nelle Canto Odava 20.

Canto Trimeyrd, it
cíeempeyxes <dnvertèo, Typheo fíngetn osPoeias
fcr filho de Tkano, & da Terra : eíte foy inimiga
capiral de Júpiter , & dos mais fallos Deqíes

j pelo
que determinou deíh-uillos. Moveo guerra con*
tra elles

, levando comfigo outros Gigantes feus
irmãos. Júpiter naófe atrevendo efperaJo ,fugio

EMaiMntn ;íf^ íJ^ fr r r
"^volra do Egypto com feuscompanheyros: &

rlíu J^ J^/'^^'^' nafermofa mo le tendo alli por leguro,poi- Ty pheo lhe ir no
Laja Etherea do OkmPo omniDotente. alcance , fe converterão em differentes animaes,

por eicapar de fuaf.jria, como finge Ovidio lib^

3. Met. o qual dizque ió V^enusle converteoem
peyxe. Outros concaó a fabula de outra maneV-
ra;& dizem que também Paó , & outros le con-
verterão em pcyxes. F, porque os peykes, vendo
Vénus ftyta peyxe, Ihefizevaó muyto galalhado
nas fuás aguas, & a tiveraó cotriigo : lembrada

sr v,™nrò E"„:;da''°,';bJTt;'=í' t° """^
i ''i ""P"'

f^^^' ^''-"-
•

^- ^eTs-f^ í;:;™ocue V irguio na L-neida
,
iib. lo. Panét^r tnttrea dos doze fignos do Zodíaco , ao qual os Aftrolo4on,u. 0n>n.p.unw Oijr.p^. O qual verlb alguns goschamao P,/.., ou pevx s. N^íte fíc^no n riqu zerao emendar

, & em lugar de Omn.pote.u,, o Sol no mez de Feverey,-o. O que o noflb Poè!

ir^aZTnT"'" ' 'P,ff° ™^'^ convemen- ta nefta Oftava quiz móíbar he. que qu ndo otcaOIyn.po,íequueraall, dizer o Ceo.como os Portuguezes hiaó entre a coft. de MoçambiquePoetas ordinariamente ulaõ delle,& nòs notámos & Ilha de Saô Lourenço . era no mefi^ F^ve!cmoutraparte. Vejao oscuriolosCel.o Rodigi- reyro: & aaó heneccHario apontar particularml
nonashçocsant.guas,Centur.i.ep.ft.hb.2o.cap. teodia, em que os Portuguezes hiaó neííaparl

gem, para nos conformarmos com o dia, em que
o Sol entra no figno Pílces : que he aos dezmiove.
Baílaqucerano mezdeFevereyro

, & que lílo
quiz o Poeta aqui dizer*

M quanto tftofepajfa, nafermoCa
Caja Etherea do Olympo omnipotente^

Cortava o maragente bellicofuy

làlàda banda do Auftro^ & do Oriente,
Entre a Cofta Ethiopica^ & afamo/a
Ilha de S. Lourenço

, & o òolardente
^eymava entaSaquelles^ que Tyí>heo
Com temorgrande etnpeyxes converteo.

•41.

' j^m brandamente os -ventos os levavao
Como quem o Ceo tinha por amigo:

13
Uha de S.Lourenço. Defcrcve o Poeta aqui a pa-

ragem em que hiaó os Portuguezes
, que anda-

yaobuícando as partes da índia, ao tempo que
Júpiter com os mais fallos Deofeseftavaem Con-
ciho fobre fuás coufas. A cofta Ethiopica , de ô
aqui ^alla

, he a que chamamos cofta de Moçam-
bique. Eftá da Ilha de S.Lourenço, como feíJen.
ta legoas de traveira. Defta cofta, & lugares dei- r, ^^ 'r'^-
la haveoios de tratar no Canto decimo? Quanto ° ^^'^ ^ ^^ tempos je moftravaj
k Ilha de Saó Lourenço , chamalhe famoft, por '^^''^ nuvens^ fem receyo deperigo:
fcr muyto grande

, òc por efte refpeyto m'uyto O promontório 'Traffojàpa(Javaô
nomeada, a qual tem de cofta mais de trezentas Na cofta de Ethiopia. nome antigo

Sertó dent'ro'íeVívr'^^'"^'
Madagafcar.Pe- fiando O mar defcubrtndojhe moífrava

^^:^^:^::^ ^ovasmas^queemt.rnocerca.^U.a,

\Và^ rlZtf'oT''
^"'>'^' h".'" Mouros, & ou- O Promsvtorie Pr.jjo. He o que commummentó

anl..Tu ^'''^^"^'''"'íaomuytas vezes em chamamosCabodas correntes.Chama-rcaffim dd

laranjas, limões, gingibre. Andao niis, iómente ler toda aquella cofta cuberw de hum arvoredo

^ ?-nI A
Pt""7<='-S0"ho!as. Trataó com os parrado, à maneyra de balças

, que daó pouca

Tem noitw/^^^-i' '' Melinde fomente. Lventi.por bayL.TodosLfcreVm com^dou:

nfaóia^AzVpnv./i'
*^*?^^Ç°^- Asarmasdeque ft^-naó devendo ler mais que hum, conforme a fuauiaolaoAzagayas com ferros muyto bem obra- origem.

dos: das quaes trazem muytas, & ferem de reme- Na cofta de Ethiopia. De Ethiopia, & oriaem deiÇO.O principal mantimentodequeufaô,hemha. ftenome tratey atraznadefcripçaó deAfiícaTcu-

rlr^^.l «í': T''
'^"f

^^^'"^ P'^^°^° ^^ ja parte ellahe: da cofta havemos detrata na
caixanhas.Aterrahemuytofermofa,&aprazivel, Canto decimo, como notcy na OftavapafiJanaqual ha muytos nos, & muyto grandes. Naó

v
p

luua.

hc poíTuida dos Reys de Portugal,por elles a naô
quererem. Eftas coulas defta Ilha loubeporin-

^^'

formação de peííoa que nella efteve. T T Jfco da Gama, oforte Capital^,
^uqmava então aquelUí q:ic-7ypheo cor^ temergrâ. V ^W atamanfáas tmprejasJe oferece^

T>e

f



Lufiadas de Luís de Cmães Cmmentadou2í
T'efob€rbõy& de altivo coração^

Aquém afortuna fem^je favorece,

Tarafe aqui àeter, não vérazão

j

^e iJihabitada a terra lhe parece :

'ítor atantepajfar determinava^

Mas não IhefuccedeOi como cuydava.

A Ojuem a fortuna fmpre favorece. Os Antigos

Gentios, como tinhaó depravado o entendimen-

to, &c naó atinavaó no conhecimento de feu ver-

dadeyro Deos & Creador faziaó q"^"^°^ ^^^^^^^^ ;rn;;;;t7orSantos', & dout.íTimcs Thcologos.

SoHb :'ct7 queetô ja^^ S^ rm:istueos S D:marceno/..:.F,.«.r..^....,,.6c#an.

homens: E^H';riodo, qultinhaô os antigos n.ais to Thomás t. ^ ,. u.ar.,.^n corpore arucul^&t

mefma laya. Mas náofe atrcviaoa declarar de to-

do, nem ir à maó ao povo enganado, temendo que

lhe fizeílem o que faziaó aoiitros: aosquaesca-

fticravaó moyto afperamente, dizendo íerem que-

brantadores de lua Religião : como punhaóa

Sócrates, Anaxágoras, & a outros muy tos. E, af-

íim Plataó , AriRoteles, Ôí outros Philofophos en-

tendendo a verdade davaó a entender o contrario,

por comprazer ao povo, como diz o Apoftolo et*

crevendo aos R omanos Epift. i. E que eíles Phi-

lofophosentendeflem a verdade , le coUigc clara-

mente de feus efcritos. Trataó eíVa matcna cia-

de triní; mirDeof^sVcomo refere EufebTo Bifpo contragenw.cap. ^u O noflb Camões falU como

deCefareanolivrofegundodapreparaçaoEuan- Poeta.

pelica cap H.Entre outros fizcraó também ator-
,

'^'*
-. r-^

funa, à qffittnbuhiaô o governo do mundo, êc C Isapparecem hgo .m companha
^

a repartição de feus bens, dando a huns, & tiran- ^ Hunspequenos bateis
,
que vem daquellA

do a outros, como a ella lhe parecia. A efta faziao ç^g ^j^i^ chegada à terraparectay

çrandes templos, 6c facrificios , como lem os cm
(^Q^f^ndo o longo mar com larga velai

Plinio, Tito Livio , D ionyfio, Virgílio, Ovídio, j ^ r alvoroça, & de alegria
&todososmaisPoetas,8cHiftori.doresant,go.

j£';ornais ql olhar a caufa delia.
Também a pintavao cega, & com os pes em hua -ív«í//«f r /« <j

j;^,- e

bola: dando a entender^ua inconftancia , Sc ce- ^ueg^efera ejla emfi dtzmo,
^

gueyra ;
porque viaó muytos poftos em grandes ^e cejtumes, que ley

,
que Key teriao,

dignidades, & eftados fem o merecer ; 6c outros

I

Eis apparecem logo em companhia. Efta Ilha don^

de fahiraõ eftes bateis a reconhecer a noíla arma-

da, he Moçambique, aflaz conhecida hoje , por

fercfcala dos notlos Portuguezes na fua na^-ega-

çaó da índia. Aflim defta, como das mais fiiuadas

46.

pobres,8í abatidos, tendo grandes merecimentos

Donde inferiaóferifto obra da fortuna, negan-

do a Providencia divina : naó confiderando pro-

cederem todas eftas coufas da maó de Deos , &
queelle por feus occultosjuizos aspermittc: co- ^ "„- ~

/, "u . ^^ rra^or o« rilatirp

mo trataexcellentemente o B.Santo Auguftinho naiueUa cofta, havemos de tratar ao diaate

cm muvtos lugares, principalmente nos livros da

Cidade de Deos, lib. 2.4 Sty. & o Doutiffimo S.

Hicronymo cm httma epiftola a Terencia^Sc La-

ílmcio nos livros í/« Falfa Japientia, lib. 3. cap.29.

Muytos dos meímos Gentios o entenderão affim:

donde dirVe Juvenal nos últimos verfos da Satyra

decima:
J<Jullum numen ha!;e<,fi fit prudevtiafeâ te

J<íosfacimKfiFortuna,Deam,Cíeíoí]uelocamus.

Naó tiveras tu Fortuna o nome de Deofa que

tens, fe os homens nos entendêramos: mas como

fomos de fraco juizo, &ente(idimento,fazemoftc

Deofa, & pomos-te no Ceo. Quanto a mim ne-

nhum Chrillaó devia tomar na boca tam infame

nome, mormente fendo hum erro gentilico, &
del;itioo grandiíllno. E affim o B, S. Auguftinho

nas fuasTCiraftaçóes leretratou.Sc defdide deter

louvado hum homem nobre,de bem afortunado.

A*y
embarcações erão na maneyra

Muy velozes, eflreytas, & compridas}

Js velau com que vem , erão de efieyra,

2)^ huasfolhas depalma bem tecidas.

Agente da cor era verdadeyra,

§íie Th'.<eton nas terras acendidas

Ao mundo deo^ de ou(ado,& não prudente:

O Tado ofabe, o Lampetufa ofente.

As embarcações. Eftas embarcações de que aqui

falia o Poeta, chamaó 05 naturaes da terra pan-

gayos , & nós almadias , de que ainda hoje^ufao.

Traziaó as velas de folhas de palma ,
por não te-

rem o pano que agora tem". E naó fomente ufa-

vaó deltas velas decfteyra ncftas embarcações

Entre os antigos houve muytos, que governados pequenas, mas em grandes também, por nax ega-

fomente com o lume natural , zombavaó das me- rem aíTim melhor. E eftas embarcações, aflim pc-

nmiccs, & pouco faber dos Gentios na varieda- quenas como grandes, nao lao de piegaduia.mas

de , & inuhidaõ de Icus Ídolos : aos quncs fendo de tornos de paos, 5c cofturas de couro.

paos,Pe .1ras,& metal attribuhiaõ divindade:ou lé- Agente da cor era vtrdadeyra 1 liacton
(
como

do imnt^ens de homens, & mulheres defcnfrcados, contnõ os Poetas) foy filho de huma mulher cha-

& diflolutos cm vicios,&pcccados,como Júpiter, madaClymene, & doSol. Andando hu dm
1
hne-

Vcnu», Mercúrio, Sc Baccho com outros deíla toa brincando com hum rapai chamado t^P^^P^o



£,, ,
Gànio TrlmeyYo'. ^a

inas hlho dc huma mà mulher, a qual O enganava
em lhe dizer, que era filho do Sol. Phaeton toma-
do deftas palavras, toy logo dar conta a fuaroáv T^^ F tánnt yi^ ^iJnJ^. • , * .. ^. >
Clymcne, aqualdcpoi d! fcytas exclamações o \\%^^'''r'^' ^^'^à^OvinhaoventdQs

,

mandou caminho do Oriente a cafa de leu pay o TT "^^^^^-^ cores^brancos^& ítftrados^
Sol

,
do qual alcançou licença para governar hQ

^^^^ trazem derredor de[icingidos

^

dia os carros, em que dava luzao mundo, para de-
^^^^^às em modo ayrofòfibracados'.

íla mancyra fer conhecido por fcti filho. Deo^fç 2)^j cintas para cima vem defpidos
tam mal no regimento dos cavallos aquelle peda- "For armas tem adaptas, & terçadosço de dia que osgovernou, que houvera de quey- Com toucas na cabeça & nave<rand\mar o mundo todo, fe Júpiter não acudira

, & o y^y^y,^... 0.^.2^r-' naveganUò^

derribara com hum rayo.òom tudo ardcraó mon° ^^^>^/f-J^^^
-^^0 tocando,

'àovÍTàefrK
"°^i^'í?q"i^«='^'\'q^««^n,ora. Óuimeíiím^oayrofhfobraçado.. Dd modb,diiê

^nafins (onorefõs vaa tocando. Anafins faô hun?
inftrumentos como fraqtas retorcidas j de que
CS Mouros uíaó;

Hícjitus t(l Phael o», currus auriga paierhi,
^em ftnen tenuit, magnis tamen excidtt aufis.

AquijaJiPhaeton governador do carro de íeu pay
o bol,do qual ainda que cahio , todavia merecco
louvor do atrevimento que teve.Neíle epitaphio
Jhelouvaõ as Nymphas o atrevimento em huma
couía tao difficultofa, como era governar os car-
rosdoSol

: porque em coufas grandes oatrevi-
mento he coufa grande. Donde Ovidio tratando
dosteytosexcellentesdeTheíeonacartade Phy. .^^^^^^ ^ u.u, mu^yrus iraaawavao

roem íí^L r"'''
^"""' ""^'"^ ^'^^^^ ^'"^' ^"^ ^'"^^f' '^^«^ "^ trabalhos acabaífem,

Farm"uTt:lr;rryi;^^o ^S.trnt ?í^^^^^^^'^' am^nafa.erJaU:.
amigo Pirithoo a furtar Proferpina mulher de

^""^""'^^^'^^^f^rido,em emafalta.
Plutão: porque Pinthoofov morto losoàenrra r „ ju i. ^ t^ ,-

dado inferno, & Thefeu prefo: & tod^av a feTh; on. TT' "^ "'' I^M T?/'' ^^Z
'^'^' "^""'^

uttinbuealouvoratreverfU commetter oinflr
2"/-^^^'^'^"^="^ da llhade M.çamb.que, que

,.. !
commeitcr ointei- hiao nos barcos, capeavao ,& acenavaó ànoíla

r^y Os panos^^ cos braços acenavad
V_j jÍ^sgentes Lufítanas que efperaifeifii
Masjà as proas ligeyras fe inclinavao^
Tara quejunto às Ilhas amainarem,
algente ^ marinheyros trabalhavao^

no, com tençaõ de furtar amulher do Rey delleO Padoofabe.O riõ Pado, a que os Greeos chá.
niao bndano, he em Itália, a qual elle reS. Cha-
ma-fe vulgarmente Pó : he muyto celebrado en.
tre os Poetas &H.ftoriadores. Nafce em hum
elgalho dos 41pes chamado Vefo. ou Vefulo: que
dehuma.ScdeoutramaneyrnonomeaóosAuto.
res HeomayorriodetodaEuropa,tiradoo Da- - ^^r^^^-J»-^^"" '^^ Ari-r^/í^.
nubio

,
porque recolhe em fi mais de trinta nos ^^ mefas mandapór em continente,

irídmt^co oo^W K^'°
^^^^ '°'P" '"^'"^ "^ ^' ^^"^^^^ ^^' Lyèopraniado haviam

.,
'««juics, ocoutra Volana* aiie hc o r\, j tni i

' J *
melhor porto, & mais feguro de toda aquelia co

tbaeton queymados nada engeytâOt
fta. DizoPoera. nu^^n^A^^ r.y. ^„ ' "

gente,- que naópaílaílc adiante*

NJoerâo ancorados, quando ageMS
Eflranhapelas cordasJà fubia:

Nogejio leàos vêm^ & humanamente^
O Capitãofuklime os recebia

A„ T^' ri ' ' —&"'">'H-i-uuaaqueiiaco

1p?? ?"'; ^r°''^^^°í"^be, porqquando Phaeton foy derribado com o rayo, cahio ne

L^ampecia, Lampctufa, irmãs de Phaeron,íizer,ô
tam grande pranto lebre elle , & moílráraó untb

V)o iieor,^aeLyèo pranta^o ^avia.No livro òuàrrd
das metamurphofesjogo no principio põem Ovi^
dio muytos nomes que òS Poetas daõ a Baccho,
o qual os antigos enganados tinhaó por inventor
do vinho, & poreílerelpeyto o honravaô

^ &
chamavaó Deos do mclmo vinho, fendo hum ho*

líieaj

Li
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Lufiadasde Lítis de Camões Comntentadosl

?.tm defeiifreado^tw todo género de viaos, co-

mo foraó iodos osoutros, q"^f"f "'^^^í^"^^

Tinhaó. Entre outros que lhe da hum delles he

5i

Lvéo, de que o Poeta aqui ufa , &: chama-feaíTira

de Lyéo, verbo Grego, que fign.fica delatar ,
ou

liyrar,porfcrem os homens dados ao vinho dil-

iolutos, &: hvres em todas fuás coufas: fem fegre-.

do , honra, nem vergonha : & pekmefma razão

lhe chnmaó lambem os Poetas Líber, pela liber-

Á^Ac & loltura que tem, naó le lembrando dc ,^--.. '-,,,. . - v 3

et? d^do, pavxa^^^ Dc Baccho Qufetmdes da índia algunsJmaes^

trato alguma^s coufas nefte mefmo Canto ,
Oda-

va7?. 6c no Canto fegundo,Oaava 10.

Oí de Phamn ejue^madoK Entende os negros ,

como fica tratado nefte mefmo Canto, Oa.46.

ETor mandadofeuj bufeando andamos

Aterra Oruntal^ queo Indo rega,

for elle o mar remoto navegamos^

^efó dosfeos bocasfe navega,

Masjà razàoparece .^ queJaybamoSj

(Se entre vos a verdade nãofe nega")

^uemfotSi que terra heefia que habitais^

A terra Oriental qae o Indo rega. Do rio Indo, 8G

feu nafcitncato tratamos airaz., Qélava 51.
^

0MÍ fò
(los feos Foeas fe navega. Focas faó lobos

tnarmhos , 6c diz que fe navega efte mar lò dos

peyxes, porque antes dosPortuguezes naó era

trilhado, nem curfado de gente, & dos peyxes íó

ei-a conhecido,& navegado.

/íi..( 55.

SOmos, hm dós da Ilha lhe tormui^

Eftrangeyros naterra^Ley,^ naçaõ^

^e osproprtosfaõaquelles que criou

Natureza fem Ley, & fem razaÕ.

Nós tetms a ley certa que enfinou

O claro defcendente de Jbraham, .

§ue agora tem do mundo ofenhortol

50-

Comendo alegrementeperguntayâo^

'Pela Arábica lingua ^ donde vinhao^

Ghiem eraõ^ de que terra, que bufcayão^

Ou que partes do mar corrido tinhão.

Osfortes Lufitanos lhe tornavão ^ ,

yís difcretas repofíaSj que conymhão:

Os Tortuguezesfomos do Occidentej

Imos bufcando aspartes do Oriente.

Tela Arábica lingua. Arábica he a linguados A

rabes os quaes entrando em Africa, Scefpalhan .,^---0- , _. - ^.-^
dpfe por dia, como era gente de m ais policia , & ^mãy Hebrea teve, Ç^ o pay gentio.

entendimento que os Afr.-nos,começouíe^^^
^^^ ^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^ , ,^

AlUves corruptamente, Be naó fomente em Afri- ros, da leytadc ivaatameuc. «. 4

que viviaó barbaramente, foltos , & delapegados

de toda a obrigação: adorando hoje hum pao, a

manháa huma pedra: naó le firmando em ley cer-

ta, ou regra algúa.faó palavras do Mouro.

O claro dejcer>dente de Abraham. Entende Mata-

mede, porque os Mouros dizem, que procedem

de Abraham,& de Agar lua efcrava, da qual hou-

ve hum filho, que le chamou Kmael ,
donde os

Mouros fe chamaó Agarenos, ou Ifmaelitas, co-

mo fica dito, Odava 8.

A ma-i Bebreateve, & pay Gentio, f)
pay deite

ca

fe falia eíla lingua como he notório.

DO mar temos corrido,& navegado

Toda aparte do AntarãíCO,& Culy^Ot

Toda a Lojia Africana rodeado,

T>ivcrfos Ceos, ^ Terras temor vifio.

T>e hum Reypotentefomos tam amado

^

Tam querido de todos , & bemquifto,

^le não no largo mar com leda fronte.

Mas no Lago entraremos de Acheronte.
Maloma, dizem íoy Gentio de nação ,

por nome

1 A . n- j^n ua. Fnr<.nf?^ Abrielá & fna mâv Hebrea chamada Emina , &
lodaa^am doAntarUm, & Caly(lo Ent.nã, ^^d '5c iua. y

^^^^^^^^.^

Norte, 6c Sul. Veja-fe o quccfcrevcmos no Can

to quinto.

Mai no Lago entraremos de Acheronte. Ufa deite

termo de fallvir , para encarecimento da lealdade

dos Portuguezes: os quaes, diz, que naó tómente

no mar, mas no lago de Acheronte entrarão por

amor de leu Rcy. He Acheronte, legundo fin-

gem os Poetas, hum rio do inferno. Chama-fe A

quenalceoem hú lugar pequeno de Arábia cha-

niado Itarip. Veja-fe a nolfaannotaçao no Can-

to 7. Oftava 17.

54-

E
Sta Ilha pequena, que habitamos,

He em toda efla terra certa efcala

chcronte de duas palavras Gregas ,
que querem q-)g f^^^^ ^^ ^^^g ^s ondas navegamos

à\zcrfe»ípiazer, por naqucUe lugar haver muyto ^^^ §uÍloa de Mombaça, & de Sofala.

pouco, antes tudo íertrifteza, Scmifcna. <* '

jEpor



Èpor/èr nece[[arta,frocuramos\ com oun-dsq\]àí?'j^o- ^'ottbé^priBiô^^

Lomopróprios da terra de babitalai Chámalhe Lucano Niieolib.is. j^orque dizein,
q

Eporque tudo émfim vós notifique

^

V^^^^ P^^» Cidade de Nila jintria ne BaccfróvO hóii

Vhama-feapequena Ilha Moçambique,
[oPoctalhe chanoa lndo,porler naindu; Apa.

í- ^ X ^ j
,

i lavraindoaquinaoíetomapelorioíndo.deque
muy ws vezes tratamos heíle livroj mas he- noms

Chama-fe a pequena Ilha Moçamhie^m. Entre dui adjedivo, epitheto paramoílrar
> queovioH\i

troâ lugares q ha na coita de Ethiopia,ha eftes de da^pes Jie na índia,

jque o noíío Poeta aqui faz mençaó : Moçambi-

T Sto dizendo o Mourofe tornou

jL Afeiis bateis com toda a companhia:
'Do CapitaÕ^& gente feapartoui
Com mvfiras de devida cortezia,

Niflo Fbebo nas aguas encerroUi

que, Qu.iloa, Sc Mombaça , os quaesdous derra-

úeyros íaó na coliade Meiinde. Moçambique hfr

kuina pequena povoação , aqual eítá ,em alcura

de 14. grãos & meyo , torneadci de agua falgada,

com que fica em Ilha, A terra he muyro bayxa,
& alagadiça

;
pelo que he muyro doeiícia

, tem
iuuyto bom porco, 6c heaballada dos manrimen- . _
tos az terra. He hoje a principal cícala que as nof- Co carro de cryfial^ O dato dia,
las nãos tem na navegação da índia , & aflhz co- T>ando cargo a irmãa que alílmtajòe •

idiecida por efte i-efpeyto. C^inloa
, he huma Ci- Q Urgo mundo em qudnto repoufaCie.

dade to.ht ccrcaaade mâr,queafazliha,temmuy. .'

ros palmares, muytas arvores de cipinho, & orta- i^iflo fhehoníis ãgum encenou. Phebo he biirri d3i
iiçascomoasde liípanha. Ha galhnhas, pombas, nomes do Sol. Chama-fe Phebo pela luz, St rel-
rolas, &gado grofíoj & miúdo

3 &a]gúasavcs,de plandor que tem, &: c^e fingem os Poeta5,que de-
que neftas partes naó temos noticia. Asaguasfaó poisdedáriuz às terras nefte hemirpheno íups-
ruins, por krem de poços, & eílcs de terra alaga- rior, fe recolhe com Thetis Rainha do mar,onJi
dica. Tem boas cifas de pedra, & cal , com ícus

cyrados.&quintacs, com inuytas arvores de fru-
ta, aíTini para ornato, como para provcyto.Mom-
baça efta rodeada com outro cíleyro de agua ao
modo de Quilóa.Tem edificios como osdeQLii-

gafla a noyte delcançando com os cavallos

do feu carro, do trabalho do dia. Claro he íer ilta

fabula: porque o Sol rodea o inundo , & lhe dá
luz andando em continuo movimento. C)s Poe-
tas ufaó defles fingimentos

,
para ornato de luas

loa^, com muytas torres, com que fica fermola à fabulas. Eífaheaílaz íabida ,& de que os Poetas
Vifta, & tcmeroia para os que a quizercm acome- trataòem muytas partes , & eu por muytas vezes
ter. Tem Rcy (obre fi, & he de muyro trato, & em eftas annotaçócs.
abundante do necefiario.Tem muyro boas agiras, Dando carga ítrmãa. A irmãa do Sol heaLua:
todo o mato he de laranjaes. Ncílc lugar tiveraô pelo que os Poetas dizem

, que fió filhos de Jupi-
íempre os Porruguezcs ruim galalhado; hoje tem ter, Sc Latona nafcidos ambcs na ilha Delos. Poi"
fortaleza feytaàíorça de armas , donde lançarão efta razaó tem ambos osmcímos nomes. O Sol
os Turcos, & naturaes da terra qiie ahi a tinhaó
feyta.Sofala, hchCia pequena povoação de Mou-
ros, antes de chegar a Moçambique,'poíta ao lon-
go de hum rio do mclmonome. Eltá treslegoas
da cofta. Aqui tem os Reys de Portugal húa'for-
taleza 1 £c o Rey da terra â fua obediência. Do
ReynodcSoíala, coíiumesda.gente , & do feu
Rcy, chamado Bcnomorípa,re vcjaanoilãanno
taçaó no Canto decimo, Oaava.^?. cd 1. v , ". ^^? jTor acharem da terra tam remota

-^ Nova de tanto tempo defejada.

Já que de tam Ionize nave^ah; ^alquer eníaõ comjigo cuyda>& noU

.

^ Btifcãdo o IndQHydafpe.&terra ardete, ^^g^^^^^^ ^ "^ maneyra defujaàa.

fe chama Cynthio, Delio, Titânio, Latonio, Phe-
bo. ALuaCynthia, Delia, Titania , Latotiia;

Phebe : & outros , que^pelos Poetas fe acharão;

Veja-fe a nofia annotaçaó atraz, Oélava 37.

57-

1 A Noytpfepaffou na lajja frota
" JC3L, Com efiranha alegria^& não cuydadà^

Tlíoto aqui tereis^porquem Cejats

Guiadospelas ondasfabiameixte.
lambem fera bem feyto^ que tenhais
T>a terra algum refrefco,& que o Regente
^e efta terragoverna, que vos veja,,

K do mais ngceffarto vos proveja.

E como os que na errada Seita créraÔ^

Tanto por todo o mundofe ejlendéradi

E os tjue na errada Jeita criaÕ. Entende os Mon»
ros, que fegiiem a maldita íeita de Mafamédc, de

cujo erro naó pode haver prova mais evidente,"

que mandar no feu Alcorão, que fobpena de mor-

te ninguém difpute , nem argumente fobre ó qtíé
Bufcando o Indo Hydafpe. He Hydafpe hum rio elle manda, mas que tudo íe negòcee por armas,

da Índia muyco grande, o qual ie mete no Indo Do qual ardil ulou, entendendo que ou cedo.ha'^
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â6 Lufadas de Luis de Cum^es Çúmmentados

\

via de haver horeens de juizo, aos quaes nnó ha- Placattqao Per^$ raMis UfperionucinHuml

viaõ de parecer bem fuás torpezas , & que as ha- lie detur cderi viclma tarda Peo.

viâõde defcerrar do mundo, E para que os bru- Tratando dos facrificios, queosantiguosidola^

tos que as íeguiaô fe repukaflcm nellas , lhes póz trás faziaô ao Sol, diz que os de Peifia lhe facrifi-

cíle preceyto , que guardaó com grande obfer- cavaótavallos, quercndo-feconformgr corafua

vartcia, Veja-fe o que cfcrevcmos no Canto fcti- natureza, que he ler aprcflado, £: ligeyro. Hype.

mo Oftavaij.

58.

rionio he palavra Grega, Sequer dizer coufa que
eftáfobre noflas cabeças , por eíle fer o officio do
Sol, andar fobre as terras,& darlhes fualuz. Ho-
mero ufa em muytos lugares defte nome Hype-
rionio por epithetodoSol.

^e acordou. Diz aqui o Poeta, que acordou o
Sol, pelo que fe delle finge , que depois de ter da-
do luz nefte hemifpherio fuperior , fe recolhe ao
marjcafa dcThetisjfenhora delle,onde paíTa a noy-
te, defcançando elle , 6c feus cavallos do trabalho

do dia.

60:

PjÍYtta alegremente navegandey

A ver as nãos ítgeyras Lufitanas^

DA Lua. os claros rayos rutUavão

Telas argênteas ondas Neptuninas,

As eftnllas os Ceos acompanhavãot

^ãlcampo revejildo de boninas.

Osfurio/os ventos repoufavaÕ

Telas covas e[curas peregrinas

t

Torem da armada agente vigiava,

Como.por longo tempo cojiumava.

Telas argênteas ondasl^epuninas. Ondas Neptu-

ninas íaõ as aguas do mar. Argênteas quer dizer _
brancas, por 'lerem de cor de prata, a qual cm La- (;^^ refrefco daterPa.emJicVydándo^

''ti^:Z::p:;er.^inas.F..^^osVo..s êuefao aquecias gentes inhumanas.

que Júpiter, ao qual os antiguos tmhaó por prin- ^«^ 0^ apofentos Cafpios habitando,

cipal de todos feus Deofes, entregou os ventos a Aconquiftar as terras AJianas

feu filbo Eolo , & lhos encerrou em húa muyto Vierao :&por ordem do deftino^

efcúra, & funda cova, pondolhc grandes montes O ImperiOtomãraõaConJtantino.
cmcima para os ter fujeyto;, Sc amarrados, de mo-

do q naó fahiflem, fenaõ quando elle quizefle, Sc Tartia alegremente navegando. O Soltaó de Mo-
comquemquizefle, como fez aUlyílesque lhos çambigucfezpazcom osPortuguezes, cuydan-

meteo em hum odre para foltar delles os que lhe do ferem Turcos:porque os vio brancos do rofto,

ferviíTcm para fua navegação, como cfcreve Ho- como tinha por informação ferem os Turcos: os

meronaOdyflea,lib.io. Chama o Poeta às covas quaes elle defejava muyto ver, Sc por eíle refpey-

onde os ventos refidem peregrinas , porque fua to foy deprefla às nãos.

morada, Sclugar próprio he o ar. ^i^ es apofentts Cafpios habitando. Entende os

j
Turcos. Eftes ( fegundo os que melhor enten-

dem,&fcntemncíla matéria) procedem da linha-

fp» gem dos Scythas Afianos , que moravaó nas ri-

As a$nt como a Aurora marchetada beyras do no Tanais, que divilc Afia de Europa.
- - - • ' " ^ Paqui fc recolherão muytos delles às traídas do

mar Cafpio na Afia, aonde viviaó pelas ferras me-

tidos cm choupanas , Sc covas , comendo do que

achavaó pela terra. Vendo-lc nuiytos, começa-

rão a tazer alguns infi)Itos,6croubos aòs vizinhos,

movidos de cobiça, Sc inalicia, que a fcmelhante

gente nunca falta, Deftes tam fracos princípios

vicraó ao citado cro que hoje eftaó.

O Império tomdran a Conjlantina. Conítantíno

Mas ajjim como a Aurora marchetada. Quecouía Magno edificou a Cidade de Conílantinoplaem

feia Aurora fica dito , Oftava 14. Eítâ fingem os hum pequeno lugar chamado antes Byzancio: &
Poetas fcr porteyrado Sol, porque apparccc pri- fella tam nobre, Sc excellente, que os quea viraõ,

meyro que elle, como aqui aponta Luis de Ca- & conhecerão no tempo que florecia, diziaõdel-

móes. * la, que era mais para cafa de Ueos, que de hum
Ao claro Hyperionio (jue acordou. Huns querem, q Emperador: Sc com ler ral, foy cercada , Sc to-

Hypcrionio fcja filho de Titano, Sc da terra, Sc mada de dificrcntes conquiíladorcs. 0_ultimo4

Os fermofoscaíellos efpalhou^

Ho Ceo fereno^ abrindo a roxa entrada.

Ao claro Hyperionio que acordou:

Começou a embandeyrarfe toda a armada,

É. de toldos alegresfe adornou,

Tor receber comfefiaSi & alegria

O Regedor das Ilhas,que partia.

pay do Sol; outros o fazem irmaó de Saturno, Sc

filho do Ccc: outros dizeru que he o mclmo Sol,

como rommummente fc toma entre os Poetas.

DondçdizOvidic nos Fados:

a deftruhio, foy Mahomcto Otomano, Empera-

dor dos Turcos, o qual lhe pnz cerco, fendo Em-
perador ConilantinoPâleologo, a nove de Abril

de, 1453. ôc a entrou a vinte nove de Mayo da dita

era,



èTaJaonde fcfizerao grandes ci'ueidades,affim no
Eraperador, con-io na gente. Ao Emperádor Ma^-

lioíneto cortar a cabeça, & arraftar pelas ruas da
Cidade, cm vitupério do nome Chriltaô. Derri-

bou todos os templos, falvo o de Santa Sophia,

que ficou em pé. Quando fe perdeo eíta Cidade,

havia mil cento noventa Sc hum annos , que o
iEmperador Conftantíno filho de Helena a come*
çâra a ennobrccer; & Conftantino filho de outra

Helena a perdeo; o qual eítava já denunciado ha-

via rouyto tempo. Porque em huma coluna de
bronze quadrada do templo de S. Demeti io eíta-

va clcnto; Cenflaminm me confiruKtt , Con/lantinus

Je[irmt. Coníluntino me fez, Cóílantino me des-

•fará. O qual dizem fizera hum grande Philolo-

phodaquelles tempos, cujo nome fe naó declara.

O que tudo fe cumprioallim. Porque o queaen»-
iiobreceo foy Conftantino, & o outro do mcfmo
nome a perdeo. Da qual Cidade nunca os Tur-
cos mais largarão máo , fazendo delia cabeça de
íeu línpeno, como he notório,

Ecthe o Capitão alegremfntè
O Mouro, & toda Jua companhia:

T>alhe de ricas peças humprefente^
^íefóparaejte efejtojà trazia.

'Dalhe conferva doce, ér dalhe o ardente
NaÕ ufado Itcor, que dá alegria:

Tudo o Mouro contente bem recebe

j

Emuyto mais Contente comece' bebe,

Dalhederitaifeças hum prcfente. Efte prefentC,
como conta Joaó de Barros, lib,4; 2. D.cap.j^ fo-
raó algumas conlervas da Ilha da Madeyra para o
Xeque, & ao Menfageyro hum Capillar de grã,
£c outras cou Tas, com i,]ue foymuyto contente.

Nâô ufaclí) licor cjm Jd alegria. Entêde o vinho de
uvas, como nedas partes (e ula, o qual naquellc
tempo lenaóulava naquellns. Pelo que o Poeta
lhe chama aqui licor naó ufado : ou porque aos
Mouros lhe he dcfcfo pelo fcu Alcorão.

Í^ Stà agente marítima de Lufo
_v ^ídidapeU enxárcia, de admirada

^

Notando o epangtyro modOi^ tifo,

E a linguagem tam barbara, & mleâdal
Também o Mouro afluto efiá confufoy
Olhando a cor, o trajo, é" aforte armadd,
E perguntando tudo lhe disiiaj

Se por ventura vinhas de Turquia, .

Efta agente marítima ãe Lufo. Gente mafitima
faõ osMarinhcyros, & mais gente dõ maf. So-
bre efta palavra , & fuafignificaçaófevcjaõque
efcreveoios no ícgundo Canto, Òílava 24.

fêl
W:..

€í;

EMais lhe diz túméem que f}er difijé
Os livras àefiialey^preceyto^ oufe^

Tafa verfe conjorme àfmfejay
OufefaÔ dos de Chrijfo, como cré,

Eporque tuda note, É tu^o veja^
Ao Capitãopedia que lhe dè
Mo/ira dasfortes armas de que ufav^aê,
^ando cos inimigospelejavaã.

E mai> Ih-e Jiz. f«c ver éfeja. Defejavâ muytô ç>

Mouro fabcr fe os noflos Portuguezes eraó Tur-
cos, como fica dito por muytas vezes, E porque
lhe parecerão Chriílâos, pediolhcs, que lhe nio-
ítraílcm fuás armas, determinando já o que ao
diante fedefcubrio, queeradeílruillosatodosíç
pudcfle.

R Ê/ponde o valerop) CapitaOy

Tor hú que a hngna efeura bemfahm
T)artehey, Senhor illuflre, relaçaÔ

'T)e mim, da ley, das armas que traèiia^.

NaÕfou da terra , Ke?n dagemçaô
^asgentes enojofas deTurquia^

Masfou daforte Europa bellicofa^

Bufco as terras da índia tao famofkl

Por huni ejUe a lingua efcura bem (abia, Eíle eira

humFernaô Martins lingua, que o Capitão mor
Vafco da Gama levou comíigo defte Heynó pa-
ra ícmelhantes Caios

, porque íabia algumas lín-

guas, & principalmente o Arábigo. Chama ao A-
rabigoJingua efcura, porque elles a naóenten-
diaô.

Moí feuJaforte Europa hcllieofit. Europa coft

o

fica dito Oótava 2.he a principal parte do mundo,
& nella eOá o noflb lortugal : pelo que á\z aqui
Vafco da Gama, que he da forte Europa. E cha-
marlheo Poeta bellicofa, hc pelo que fe diz no lua

gar allcgado.

ALey tenho daquelle, a cujo império

Obedece o vifivel, & invifivel:

Aquelle que criou todo o Hemifpherio,

Tudo o que fente-i & todo o infenfiveL

^e pàdeceo deshonra-,& vitupério,

Sofrendo morte injufla^ & infofrivel^

È que do Ceo à terra emfm defceo^

^orfubir os mortaes da terra &q CeOi

Aleyte}íh(u Depois que oGàpitaô Inór Vaícd
daGamá deu ao Mouro conta de fua pátria, tráta-

Ihe nelia Oélava de fua ley, que he a noífa verda-

deira, éc certa que profeilamos os ChriftãoSí
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ç Lufiadas de Luís de Camões QommsntaàQf:

Que criou toâo o Hemiipkm. N o Canto quinto

oâva 14. notamos , como Hemifphcno ,
quer

dizer meyo do mundo. Aqui fe toma largamen-

te por todo o creado, ào qual Deos noflo benhor

foY Creador, como confeflamos no primcyro Ar-

tigo da Fè , naquellas palavras : Crey o em Deos

Padre todo poderofo, Creador do Ceo,& da ter- -^ ;.enerofo animo,& valente,,

ra Nas auaespalavi-a§Geo,& Terra, le compre- '"z " & ^:^ ^ .. j^^j^^c,
íende todo o IJniverfo, com todas as coufas vi- Entre gentes taopoutas^& medrofas^,

fxveis Scinvifiveis, & todas as que fentem,8c que NaomofirAquant9}>ode,<3 comrazaoi

naó fintem: como Catholica, & piamente decla- ^"- 1..*^^....^^ ^^f^^ .,-,-//... n.^ ua,

ra o Catecifmo Romano no principio do Symbo-

lo , na declaração daquellas palavras : Creador

doCeo, ôc da Terra.

ASbombas vem defogoj &jmtameHtf
As panelas fulphuyeas, tão dano/àsi

'Porém aos de Vulcano não confente

^e demfogo às bombardas temerofasl

•— — — j j. J ' ^

§ue hefraqueza entre ovelhas fer leão.

PantUsfulpbmeas. Alcanzias , chamalhe pane2

las íulphureas,que quer dizer panelas de enxofre»

porque delle, & de falitre fc faz a pólvora.

Porém aos ele Vulcano nao confente. Os de Vulca-

DEfíe "Deos homem , alto, & tnjiniio^ no faó os Bombardeyros, aos quaes chama affim,

Os livros que tu pedes, naõ trazia, por ferem m.mftros,& offic.aes do fogo dos quaes
UsnvTOitjHei.Ki^c c

, ^ os antiguos idolatras faziaó Deos a Vulcano; pe-

lo que o mefmo Vulcano fc toma muytas vezes

entre os Poetas pelo fogo.

§uehe fraquez^a entre ovelhas jer leaõ. Attribue.

Homero na lua Iliada lib.2i. a grande bayxeza o

que ©s Gregos fizefaó aHeaor Troyanoeílan-

do morrendo, que foy ioltar muytas palavras, Sé

tazerlhe muytas injurias. Ha hum Epigramma

Grego do que Heftorrefpondeo a eftes valentes

eftando naquelle eílado, o qual.tresladado em La-

ISto dizendo manda os diligentes timdiz;

Minijiros, amoftrar as armadurasz •L^'« V4U'^ rnm^
^T^ 11tT'íjx- >-j , , j Defuncltleporesjaãantjícmernbraleoms.

Depois de morto eu, fazey Gregos do meu cor-

po o que quizerdes: aflim trataó as lebres o Leaó

morto. Da nobreza, &: clemência do l-eaô cftaò

efcritas muytas coufas. Solinocap.4. o diz, que

nunca os Leóes fazem mal a gente fraca. Plínio

lib.8. cap. 16. trata de propofito das qualidades do

Leaó: entre outras coufas maravilhofas conta hu-

Sa?iííJ/lTrf/^//^v<íí. Aljavas com fcttas, porque ma, quenaó pareceo jufto diffimular, Schequc

naquelle tempo fc coftumavaó ttíuyto, béftas.Ef- elle ouvira a huma cfcrava Romana ,
que tugn a

ta palavra, fagittiferas, Sc outras deftemodo faÓ para Getulia,Provmcia de Africa ,
que em huns

caufa de aigúas peQbas que naó labem Latim,fol- grandes ^matos achara huma grande companhia

tarem aigúas palavras contra o noílo Luís de Ca- de leóes , os quaes lhe naó fizerao algum mal
,
por

móes. Quantoamimnaõtemrazaó,anies culpa: lhe ella dizer, quenaó era decente hua iraca mu-

poisreprehendcfazeríeanoíTa linguarica depa- Iher fer maltratada do Rey dosamniaes. lltodiz

lavras , Sc poderfe ufar das Latmas em modo Plinioqueouvioàmcfmaroulbcr. bolino no lu-

que pareçaó bem , como ha outras muytas , que gar allegado o conta também, Sc dizem el.es Au-

Upclomuyto ufo tcmospornoflas: oque fucce- tores que os leóes entendem ,
quanao agente ic

dera lambem neftas andaodo o tempo. Nem he lhe humilha , Sc roga. Acielcenta Plínio, que a

bem, que todos faybaó tudo, porque até nos vo- nobreza do Lcao fe conhece principalmente nos

cabulos muvto noflbs , vemos quanta varied,ide perigos, Sc tempo que lhe he neceflano ajudarie

ha entre os dermos Portuguezes, que hunsfallaó de fuás forças ,
porque amdanelkcm que lhe hc

de hum modo, Sc outros de outro , Sc mnytos Je necefíario pelejar , o faz forçada ,
Sc conítrangi-

' ^— He huma matéria efta, que aos dameiíte.

66.

E(ie T^eos homem , dto, & infinito,

^ _ ' Os livros que tupedes, naõ trazia,

^e bem poffo efinfar trazer efcrito

Empapeh o que na alma andar devia-.

Se as armas queres ver^ como tens dito.

Cumprido effe defejo te feridy

Como amigo as veràs,porque eu me obrigo^

^e nunca as queyras ver como inimigo.

Sto dizendo manda os diligentes

^ Minifirosy amofirar as armaduras:

Vem arnezes,& peytos reluzentes^

Malhasfnas , & laminas feguras:

Efeudos depinturas diferentes-,

pelourosyc/pingardas de afo puras^

yírcõs,& fagittiferas aljavas,

*Partazanas agudas ^ chufas bravas]

naõ entendem.

que tiverem bom animo para com o noílo Poeta,

parecerá bem. Dos outros naó curo, porque ref-

ponderlhe aqui feria deipropoíito, Sc íahirmuy-

10 da ordem que levo de comentar eílc livro.

T]) Orem diftõ, que o Mouro^r,ni notou^

. „ Ede tudo o que vio com olho attento^

Hum ódio certo na alma lhe ficou,

flua vontade mà depenfamento.
Nas



Canto Trimèjff,

Mas motim]& nogefto o nao moflrou^

Mas com nfenhoj& ledofingimento,

Tratallos brandamente determina^

Ate que mofirarpojfa o que imagina^

Torèm dijio jue o Meúro aqui notou, O que princi-

palmente enfadou ao Mouro, foy ver que os nof-

fos eraó Chriftáos j gente a que elles faô pouco

PÀrtiofe ntfiõ emfim co à cWipaithià-^

T>as Islãos ofalfo Mòuto defpedéòf

Com enganofai &grande coYtefia^

Com gejiQ leda a todosj têfingido^

Cortarão os bateis a ctirta via

affeyçoados: Sc pelo confeguinte , tendo-os por ^as aguas de Neptuno,& recebido

contraries^ ver íuas armas > com que lhe podiaó Nd terra do obfequente ajuntamento;,

eílorvar, o que elles determinavaõ, que era Fazer Sefoy O Mõliro ao COgnito apofentò,
que naó paílaflem dalli,tomandolhcs fuás nãos. O
quenaó pennictionoílo Senhor tivefle cfFeytoj

porque de dous Pilotos falfos que o Mouro lhe

deu, Ihodefcubrio hum, fendo o outro em terraj

70.

"T^ liotòs lhepedia o Capitãoj

.1. TorquempudeJJe à Índia fer levadoi

^Dizlhe que largo premio levaràõ

'Do Trabalho que ntjfo for tomado,

Tromettelhos o MonrOy com tenção

T>epejto venenofo, & taÕ danadOi

^ie a morte^fepodefpe^ nefte dia.

Em lugar de Tilotos lhe daria.

Cortarão oi bateis a tttfia ^íá. Chamàlhc cúrtà

via , porque era perto de Moçambique.
jíguat de Neptuno. Saó aguas do mar.

Ohfet^uente ajuntamento. E,ra a gente da terra, ^
lhe obedecia, pelo que lhe chama obfequente^

que quer dizer obediente , parque era Regedbr
delia.

7?"

DO claro aj^ento ethereo, ògraõ Thehaáò

^e dapaternal coxafoy nafcido^

Olhando o ajuntamento LufítanOj

Ao Mourofer molefio, & aborrecido:

Nopenfamento cuida humfalfo engano

^

Com que feja de todo deftruidOy

E quando iftofó na alma ima^màvày
Pilotos lhe peita o Capitão. O Capicaó mór Vàfco

dâ Gama, vendo-fe em partes tam remotas, & de

que nenhuma noticia tinha , defejando chegar à (uOmJigQ efiaspalavraspraticava.
Índia, que era o alvo de fua navegação , 2c fim ,

.

ide fuás efperanças,procurava por todos osmeyos O irai Ihebano jãe da patírnal coxa foy nafáaà.

haver Pilotos que o levaílem. E vendo os ofFcre- Thebano íe chama Baccho , porque fuaniây Sei

cimentos do Mouro, & os deíejos que raoftrava melefoydeThebas. Contaó as fabulas ,
que en-

de o favorecer, occupou-o fónefta neceíTidade, a fadada Juno de Semeie^ porver estratos cmque
qualellepromecteo remediar có tençaóde ode- andava com feu marido Júpiter , lhe apparececi

Itruir, porque pertendia que eftes Mouros levai- emfíguradc húa velha por nome Beroe an)aiúáj

icítt a noíFa armada a parte onde fe perdefle. & lhe meteo cm cabeça difleíle a Júpiter que náo

queria fua amizade, fe lhe naôfizeíle todos óà

mimos, & favores, que faxia a íuâ mulher Jii^

no. E que pira ella entender fer ifto affim, a

havia de vifitar com toda lua Magefi:ade,& Scep^

tro com que eftava no Ceo. Viofe Júpiter cairl

importunado de Semeie ,
que naõ pode albzeri

fcnaó condeicendcr com o quelhc pedia. Vifi-

tou-adcmancyra, que com fuâ claridade, Sereis

plandor fe ateou o fogo nella de modo , que íe

queymou toda. Vendo Júpiter o eftado de Seme-

ie, & que juntamente com ella íequeymavá ofii

iho que tinh-a no ventre, abrio-a, ÔCtirou-ofóraj

Sahendo fer feqHaz.es 4a verdade. Sabendo ferem fc o meteo em hu ma coxa fua: na qual andou até

Chriftáos. le cumprir o tempo do parto, como conta O vidio

6^e o filho de DavUnoi enfimu. Filho de David, lib.5.Mctamorph. Eíla he a razaó porque os Poe^

fhama o Poeta a Chriftonoílb Redcmptor, co- tas dizem que Baccho nafceo da coxa de feu pay.

ího lhe chama a Efcritura. E chama-fe ãíTim per E por efta mefma razaó lhe chamaô filho de duâs

fer da geração de David, quccraoTribu de Ju- niáys,húa Semeie, & outra acoxadejupirer feu

dá , do qual procediaó os Reys de Ifracl. He pay. Solino no feu Polyliiílor. cap. 60. diz, que

phraíi, Sctermo de fali ar Hebraico, como he perto da Cidade Nifa da Índia aonde Bacchd

notório aos que fabem alguma gou& de Hebrco. foy creado, ha hum monte chamado Mcms
,
&

"

porqueMcros na língua Grega quer dizer coxa;

T Amanhofoy o odio^ & mà vontade

^e aos ejiírangiyros fubito tomoUy
Sabendo ferfequazes daverdadct
§jie o Filho de David nos enfinouj
Osfegredos daquella eternidade^

A quemjuizo algum naõ alcanfoai
^le nunca falte hum pérfido inimigo^

Aaquelles de qaefojfe tanto amigo.



;5<r Lujiadas de Luis de Camões Commentaâosi
daqui levantarão eíla fabula, que Baccho andara que quem fcnaóaproveyta delia ofíerecendofe-

íiacoxa de íeu pay. Veja-fe o que cfcrevemos a- lhe, quando aquizer naó a poderá alcançar. Al-

craz.
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íim a pinta Alciato nos Emblemas, Embl. 1 1 1 . Na
livraria das efcolas de Salamanca cftá húaeftatua
de pedra, que figura aOpportunJdade : melhor,

EStã ofadojà determinado

t

quanto a miraj que todas as dos antiguos, Sc que

§ue tamanhas -vitorias tãofamofaSj, i^^is conforma com a letra do noílo Poeta. Eítâ
hum menino fentado em hum globo, com huma
grande cabcHeym fobre os olhos , & huma nava-
lha na tínáo dircyta, que diz, qucros: a qual pala-

vra íignifica occafiaó. Ao redor eftaó outras cíla-

tuas, húa de Mercúrio, Sc outra da Fortuna com
a Cornucopia,que chamamos: pelos quaes rodecs

fe dá a entender fer a Occaíiaõ riquiffiraa » Sc ter

poder para dàr tudo, o que Mercúrio, Sc a Fortu-

Eftâ ãd fadojâ determinado. Do fado fe veja a na podem.Mcrcurio tinhaó os antiguos por Deos
nofla annotaçaô atraz , Oébava 23. dos ganhos, Sc mercancias: a Fortuna por Senho-
E tufofilho do Padre fubUntado. Chama Baccho ra das riquezas, Sc q elk as diítribuhia por quem

ajupiteríeupay foblimado, porque a eíle tinhaó lhe dava gofto. Vcjaõ os curioíos Alciato nos

os antiguos errados, por principal de feus idolos. Embltmas, Embl. pS,

Stà ofadojà determinado

j

^ ^e tamanhas 'Vitorias tãofamofaSj,

Hajâo os Toríuguezes Mcançada
'Das Indianasgentes beUuofas,

E eufôfilho doTadreJublimadet

Com tantas qualidadesgenerofas

^

Hey de/ofrer que o Padofavoreça
Outrem, porquem meu nomefe efcureça}>

7f
Aquix,erae os 'Deofes, que tweffe
O Filho de Thili^po nefla parte

Tantopoderf
que tudofobmetejje

'Debayxo defeujugo ofero Marte,
Mas hafe defofrerj que o Fado deffe

A taÕpoucos tamanho esforço^& arte^

^e eu cograõ Macedmio, ^ cg Romano^
Demos lugar ao nome Lujttano^

Id quiz^erades Deofet, Já fica dito por muytas ve*

zes, como eíle modo de fallar em deofes he fingi-

mento poetic. Pelo filho de Philippo, fe enten-

de Alexandre Magno , o qual fubjeytou grande
parte da índia. Pelo Romano , fe entende Tra-
jano Emperador, o qual também nas mcfmas
partes fez couías dignas de memoria. Veia-fe o
queelcrevcmos atraz, Odava^. O que Baccho
fentiamuyto craver, que os Portuguezes cora

ler tam poucos, chcgáraô apartes, ás quaes os

mayoresMonarchas do mundo naó podéraó che-

gar.

Am fera ajfmh por% antes q chegado
Seja efte Capitão^ afiutamente

Lhefera tanto enganofabricado,

^e nunca veja as partes do Orientei

Eu defcerei à terra^ ^ o indignado

Teyto revolverey da Mauragente;
'Forque fempre por via irá direjta,

^luem do oppcnuno tempofe aproveytal

Çiuem Je opporíwjg temf» fe aproveyta. Pintaó os
Poetas a occaíiaõ cm hum higar alto, Sc detodas
as partes dclcubcrto, com az'as nos pés, Sc húa na-
valha na maò du-cyta

, Sc na parte dianteyrada
cabeia huma gadelha de cabellos: paramoítrar,

77-

ISto dizendo iraâo^& quaÇi infano.

Sobre a terra Africana defcendeOy

Onde veftindo aforma^& gefi o humano^
'Para o Traffofabido fe tnoveo,

Epor melhor tecer o ajluto engano

^

Ndgejio naturalfe converteu

*X>e hú Mouroi em Moçambique conhecido:^

Velhojfabioj ^ co Xeque muy valido.

Ifto dix>e»do irado^é' qnafiin/ano.Ufi aqui o Poe-

ta defte fingimento Poético, que Baccho tomou
na figura de hum velho conhecido na terra , Sc

,

muyto valido cona o Xeque ,
para dcíU maney ra

danaroeílomago aoSoltaóde Moçambique, Sc

azedallo centra osPortuguezes,para lhes fazer to-

do o mal que pudeffe : Sc quando ifto naó foíle,

ao menos fizellequeosnaó recolhoífe nas íuas ter-

ras. Aflitu finge Ovidio lib. 5. Metamor. a Juno
convertida cm figura de huma velha chairada Be-

roe, para fazer mal a Semeie: Sc lib. i. Metam, a

Mercúrio tomar figura de Paílor, para matar a

Argos.

Para o Vrafofabida. Praflb fabido he o cabo de

Moçambique, como fica dito Oólava^j. Chama-
Ihc fabido,porque o labiaBaccho muyto bem.Xe-
que quer dizCT Governador em hngua Arábiga.

78.

ENtrâdo ajfim dfallarlhe a tépo^&horas
A'fuafalfidade accommodadau

Lhe díZj como eraô gentes roubadoras^

Eftas que hora de novofaô chegadas.

^e das nações na cojta moradoras

^

Correndo afama veyOj que roubadas

Forão por efes homens quepajjavâo,

^e com ^atUs depazfetiiprc ancoravãol



Canto 'Primeyrf. 4|
^e das Tiíiçm na Cofia moraâorAfMt^n06íi\ây Manâaíhe dar Filotò: Cotnò ténhò difo por

^ nas ieguinres três , que laó clariflimas, conti- nvuytas vezes,eíl-e modo de proceder iicfte diícurt
nua o Poeta fcu fingimento de Baccho en? figura lo he fingido para ornar fua hiítoria. A vei^dade
de hum velho natural da Ilha Moçambique, para he que o Soltaõ de Moçambique fez paz eom os
pcrfuadirao XequKdellruaosPortuguezes, di- noflos, ciaydando que eraó Turcos, & líles deu
'zendolhe grandes nrales delles.E que aíTim como dous Pilotos: do que fe arrependeo » depois qae
nos outros portos de m3r,por ondepaflavaó,de- foubc ferem Chriftáos , & quebrou a paz, Scpa-
fi;ruhiaó,& aílblavaó tudo , o mefníQ fariaõ etn íavra que tinha dado, k hum dos Pilotos'lhetua
Moçambique. gjo para terra.

Saèe tnaisj lhe aiz^como entendido

,

Tenho deJJes Cbrifiãosfangumalentoí,

^e quafi todo o mar temdejíruidoj

Com roubos^ com inccnàtos vmlentos^

E trazem]à de longe engano urdido

Contra fiâsj& que t€dos feiís intentos

Saôpara nos matarem, t§ roubarem,
E mulheres^ &filhos captivarem,

Chri^aos fafigaitiokvtos. Todas eílas confas Ct

Iratavaó em Moçambique entre os Mouros, ten*
do os Chriftáos por Piratas, 6c ladrões, & homés
carniceyros , &. que naóperdoavaó acoufa que
cncoíitravaó.

80.

p Também/ey, que tem determinado,
'De vir por agua à terra mnyto cedoy

O Capitão dos feus acompanhaao'.
^e da tenção danada nafce o medo, ,

Tu devei de ir também co r teus armado

^

Efperallo em cillada occulto,& quedo:
Torquefaindo agente defcuydaday

Cahiràõfacilmente na cillada.

%it ãa Unção danada nafce o medo. Os homéíls
mãos vivem em hum continuo fobrefalto , & me^
do, cUydando, que fuás cou ias faõ fabidas de to-
dos. Daqui veyo aquelle provérbio tam ulado
entre os Latinos: Ex confaettíta metus, O medo
procede do que cada hum defifabe. Eftacio na
Thebaida chama à maldade medrofa: O eaca ne^
cef3tum«Mfil/o, òlewper úmtdutnfcelut , ò maldade
fempre medrofa.

Tj» Se ainda nãôficarem depéfeyto
A-* "Deílruidosj ou mortos totalmentel
Eu tenho imaginado no conceyto
Outra manhaj & ardilque te contentei
i^andalhe darTilotOjqUedegeyto
Seja afluto no engano^^ tão prudente

^

^le os leve aondefejão defiruidos^

^JJesbaratadost mortos, ouperdidos.

TÂnto que efi^dspalavras acabou
O Mouro nos taes cafios Jabio^ir velhè^

Os braços pelo coílo lhe lançou^

^agradecendo miiyto o tal confielho,

E logo nefie inflaníe concertou^

^ara aguerra o -belHgero apparejhot
Tara que ao Tortugmzfie lhe tomaffè
Em rvxofiangtte a agua que kufcajje.

Em roxo fangiie a agua e^ue hufca(}e. Qi] an do Vaf^
CO da Gama ícz paz com o Soltaõ de Moçambi-
que, como fccommunÍGavaó,&: tratavaó muytd',

porque os Mouros cuydavaó que os noflos eraó
Turcos, Icvoulhe o Soltaõem peílba huma vez
queofoyviíitarà armada os dous Pilotos,quelhc
promettéra,aosquaes elle contentou com i^lgúas

peças, Scdinheyro, para que c ferviflem òc me*
Ihor vontade. Ê tratou com elles, queitidoíium
â terra, o outro ficaria na nao» Dcfta communi*
caçaô que os Mouros tinhaó com os noflbs,os viei

raõ a conhecer por Chriftáos: pelo que a fuaatDii

xadefcconverteoecn ódio, Scdefejcdc deftruir

os noflos Portuguezcs. O queoSoltaó tratou lo*

gocom os fcusjna qual cólultaeritráraótambeni

õs Pilotos, porque foubérâó do cafo indo a ten-d»

Efte fêgrcdo durou pouco entre os Mouros, pot-*

que logo hum dos Pilotos o defcobrio ao Capitáô
nióf > que foy grande parte para os Mouros lhe

naó fazerem dano algum , aflTim no porto dohdf:

logofcfahiojComo na aguada que fez: aonde lhe

falíiraó alguns Mouros cm íom de peleja para Ih*

defenderem.

P Bufica maispara o cUydado en^dHdl^
*-* MourOi quepor Piloto â nao lhe maúdél
SagaZi afiutOi&fiabio em todo o dano^

Tie quemfiar fe pojja humfeytògrandííi

'Dszlhe^que acompanhando o Lufitanot

*Por táes cofiaSi Çg mares com elle a^dde^

l^e fe daqui efcapar^ que lá diante

Và cahir donde nuncafe alevante^

Ê hfeàiíiaif. Á ordeiE que teVè Vafcô âá Gâ*
^a,pafa haver os Pilotos de SoltaôíSc tomú lhos

ám
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dau livremente, fica dito arraz. E affim meimo llmlo para a receber:& affimfc lhe ajunta a todo,

como hiunfumo para ter.ra,&oiui:o ficou na Ar^ & acada parte por fi juntamente , como forma

S*. Oqucíkouna.na.ovendo.Gomo,nâopu- fubftan.cial, &eílenaal. Da qual , &c do corpo ia

dera fu"H- deterrainou-Ievar ValcodaGama à faz o verdadeyro homem ,
como diz o B Santo

Cidad'^Ou3loa, que eftá na raefmacolla, dizendo Thom. i.p.q.90.art.2.c.4 Obra com tudoaal-

tiuc nelhhavii Chnftáos;&comotivcfie os Por- mano coração muytí.s coufasque ajudao muyta

tu"uezesnonorto,mexericallo£comElRey,di* para a vida.o que naó faz nas outras partes do cor_^

zendo que eraó Prratas, deftruidores do mundo,

que nenhum outro officio tinhaó fenaó roubar,

&aíIokr os porcos aonde chegavaó.

84-
' Aorayo Afollmea vi/itava

Os montes Nabatbeõs accendido^

irando Gama cosfms determinava

2)f vir por agua d ter ra apercebido:

Agente nos bateisfe concertava,

ComofefoJJtoenganojafabidG:

Naspodefiifpeytarfe facilmente,
G^ue o foraçaõprefago nunca mmie^

Idorayo ÀfolUmo vifitava.Dckreve aqui oPoc-

ta o tempo em q Vaico da Gat-na foy fazer agua-

da, quefoy fahidojá o Sol : porque anoytcpaf-

fadanaópudéraódeicubrir agua, guiados pelo

Piloto Mouro, que lhe dera Soltaó de Moçambi-

po, como diííe Mantuano tratando do coração-

da gloriofa Virgem Mana Nolía Sennora na lua

Parthenicie.:

Cor prius, ex illoe^uo?iiam dejcendtt m artui,

fítalis calor, d pleno fcufluminafomei

lllic prima dorms vita,

\

P Mais também mandado tinha â terra

*-' 'Ve a?ites pelo Ttloto necejfario'.

Efoylhe refpondido emfom de guerra:

Ca/e do que cuydava muy contrario,

Tortjlo^ érporquefabe quanto erra,

§^emfe crè defeuperfido adverfarioj

Apercebido vay comopodia ,

Em três bateis fomente que trazia,

E maistamkm. Hum dos Pilotos, quco Soltaá

i^uoco mou, ., 4U..U. uc., .V... .-.^.^.- deu a Vafco da Gama, lhe defcobno a determina-

que.^O qual naò deu com ella, ou por andar com çaô dos Mouros,queera deftruir os Portuguezcs,

o fentido occupado cm ver le podia fugir: ou por depois que fc certificafle ferem Chnltaos. 1 eio

móquerer- ou porperder o tino do lugar aonde que Vafco daGama fefahio logo do porto deMo-

eftava. E o mais certo parece, pois era pratico na çambiqueeílando humajegoa deiviaao, oncie

terra, queandava entretendo os Portuguezes pa- os Mouros lhe naó podiao fazer mal algum, uam

ra ver feíe podia por algum modoeteapulir , & tornandoaMocambiqueaped.ro l iloto,que lhe

porfe em falvo. Lyo A^oihnco , rayo do Sol, cha- fugira^da nao, lhe fahiraó íeis bateis de gente ar-

ÍTia-fe affim ,
porque entre outros nomes que o mada com arcos. Sc frechas, eícudos, ò. l-^' p ?

^^

Sol tem, hum he ApóUo. [Montes Nabatheos. Saó quacs Vafco da Gama fez tugu" com artelhauaj

montes da índia, chamados aíTim de NabathRey levava. Ifto conta Caftanhedahb.i. cap^y. João

delia, como lhe chamou Ovídio m^MmmX-. de Barros cap.4. i. Dec. diz, que vendo> aico ox

phofeslib I
,,...[.':,.•..;.., Gama o maopropofito dos Mouros, mandou ta-

Que o coração prefap-o nunca mente. Diz Ariftote- zer final de paz.como que queria eftar a faila com

hs,hb.z. ãevlrnbm tnmtc cap^. que o coração do elles, Sc acodindo logo o Mouro dos recados
,

le

liomern he fonte , & origem de quanto nelle ha começou Vafco da Gama a queyxar do que Jiie

bom. Outros Philolophos , como refere Ciceto, erafeyto,que elle naó qucna preceder como mc-

hb.iJe divinat. quizeraó que o coração fofle a ai- reciaó taes obras ,
que lhe mandalie enti egai o

ma. Outros punhaó a fabedoria no coração: a cu- Piloto, & hum negro que lhe fugiracr i^ com jlto

ia imitação os Latinos , ao homem avifado cha- ficaria iatisfeyto. A repofta do Xeque toy
,
que

maó coYcíato, de cor ,
que he o coração. E os Ro- elle eftava muyto efcandalizado dos Portuguc-

raanos chamavaó aos prudentes cmti^i, como diz zes, pois lhe matarão , & tcnraoa.guns dos icus,

Plimolib 7 cap M. Daqui chamaó osPoetasao fazendolhc cllesfefta ao ulode iua terra , ò: qi.c

coração prefágo, de prfagio verbo Latino,que he naó fabia de Pilotos, que já lhos tinha dado, q ue

entender huma coula agudamente antes que a- fe elle quizefle os bufculle pela terra, ou mandal-

conteca, como d,z Ciccro no lugar allcgado. Q fe bulc;-.r. No fim deílas palavras ícm elpcrar le

que lhe vem de ftr ailento , & moradada fabedo-

ria. O que havemos de enteader acerca docora-

çaóhc,quc nem hcahna, nem aíVcnto principal

delia, nem tem primeyro alma , nem vive roais q
os mais membros. Porque a alma he creada por

Deos t-m hum mcliviO tempo toda de nada, dentro

polia (c recolhco para o Xeque ,
donde Ic levan-

tou huma grita, Sctrazellacomcçáraò a chover

fcttas. lílohcoqiieonoíloPocta aquidiz, que

mandando pedir o Piloto, lhe foy rclpondido em

fom de guerra.

§incmfe crè de (eu pérfido adverfa>io. Ma hum di-

no corpo , quf já dia Qí^mmdAmm m^^^^l ^° ^^ Philofopho Epicharmo muyto celebrado
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Canto Trimeyro^,
entre os Giegos, vive muyto tcmperadaireíítc.ôc
nâc te fies ce ninguém. IS' a qyal lentençs o thi.
%í°ph<^ dádous avilos aos herr,ens,que preie-ndê
vivei politica, Scíjonradanicnte. Oprin:eyro, 5
vivão len-peradamente

, & ponháo frcyo a kus
apetites. O fegundo, que íe naó fiem de ninguém.
Donde Cícero referindo a Epimarcho: ^mm cb
nm Efimardion ilha teneto , nervos , atijue artus fa-
pientíie, nontemerecredere: a força do fa6er ceníjítc
em naó crer temerariamente. Crer hum homem
tudo, & a todos, he fraqueza de entendimento: & ^ ---'^ ^^••'^ ^u, , .,^ os owos cerr.mo fefiar deninguen. he wáincliaaçáo. Efe os T^miba.feremaU. & pcem por terrahomens, qucfeentcEdem, nosenfinão, que nos

'^. iJ-j^vcm^or terra.

não fiemos de ninguém : niuyta culpa teria quem
ft fialíe de inimigos, & Mouros peifidos contrá-
rios da nofía fanta Fé Catholica, quacs cfles craó:
os quaes não trataô. j»a3s.4de enganQS.&mentiras,

u
m

Q Vaino corro/angnimo^okdo amante
^P endo afeymofa dama defejada^

O íGurc bíifca, &poTidoJe diante^
òaíta, corre, a/bvia, acena

, & brada.
IViãs o avnrrt ai atroee ne£e mPtí» nte
Com afronte cornigera inclinada^

^->

Brumaiído duro corre, & os olhos cerra^
"

U.

Tor lhe defender ^ ^gua defejuda.,
Hum de/cifdoernbr^.f.ãdQy &deazagaya^
Outro de arco encurvaáoyà'Jetta heriada.
E(perao que ãgnernyra geiitefayai
Outros muyiusju ptiks em cillada:
Eporque o cãjtí levefe Ihefaça^
^oem hunsl>úuco5 diante^or negaça,

toem hum poucos dhnfe por »(gaça. Como os nof-
lostinhâo neceffidade de fazer aguada

, &viiió
que a núopodião achar de noyte, determinarão
fazela de dia. E logo Vafco da Gama mandou
dous bateis com mão armada para a fazerem a
pezardos Mouros.Os quaes de'râo mollra aosnof.
iosem hum efcampado

, que eílava entre a praya,
& a povoação, como dous mil: mas logo fe reco-
Inérâodecraz de hum reparo de madeyra

^ualno corro far^guineo. O engenho do no/Io
1 oeta, íua erudição, copia,6c propriedade nas pa-
lavras, cc lentenças: fc vé afíim neíla , coroo em
outras comparações. E porque elta eftá clara pa-
ra os que labero Latim : para os que o r ão fabem
declararey algúas palavras, Afiovia hc próprio de
homens, que andaó cm corro de touro ,'os quacs

^:^::zs-:i^!:!''^^ =^o:^r;-=^sri-:t ar

,, , , --t -'"«>-"-/«<*» entu- j'*j^'Át: ínjvonaiao ãe wedrololha^^de,terra, q.cfizeraô p.ra íe defenderdes E^me odefiuberto JJZ/ò.

ti ozc he o touro, quer uizt r í rimai cru<^L Fron-
te cornigcra, he fronte cem ccmos.' ^-''•'i '- ^-^^

Osolho.j^rr, Mo he próprio do touro quando
fe chega perro da pefíca, para a levar, ierrar os
clhos.^ Pele que os quetem experiência difto, os
cíperao muyto confiadamente, iem lhe acontecer
defaítre ulgum.

85>.

P Is nos bateis ofogo fe levanta
Nafuriofa, ^ dura ar telharia,

Âpimnbiaièía mata, o hrodo e/panta,
Ferindo o ár retumba^ ^ ajfovia.
O coração dos Mouros ft qtitbranta^
O temorgrandeso fungue lhes resfria^

Jàfoge o (fconaido de weàrofo.

A
87.

Ndaopelâ ribeyra^ alva^ arenofa,

_
Os belíicofos Mouros acenando^

Com a admga^ tê corn a hafíeaperigofa,
Osfftes Tortugítezes incitando:
Naê fofre mnyto agen tegenerofa
Andarlhe os cães os dentes amofirando,
^alquer cm terrafalta tam ligeyro,^e nenhum àizerpóàe.queheprtmeyro,

Anên-opdaribejra. V.y o Poeta profeguindo oque os Mouros de Moçambique fíziâo "contra os
noíTos Pcrtuguezes

, d. pois que quebrarão as pa-
zes. Affim efta o3rava como as outras que kk
,^uem laõmuyto clà^-a,s» & não tem neceffidade de
cxpoiíçao. ,' •

Eis nos kdtcii e fcgo fe levanta. Como Vafco da
Gama vio andar os Mouros pela praya,& tão per-
to

, que com as pedras que tiráváo , c hegaváo aos
bnteis.Mandoulhe hum prefentc de pilouros^cora
que ná® fícài aô bem da cfcaramuça.
Tlumbea pela. He o pilouro.charoado affim de pi Ci-

bo, qushe o chumbo de que lefaz.

o.

Ny^o fe contenta agmte Tortugneza,
Masjegumdo a vitoria efhue^éwMtâ'.

Afcvoaçãofem muro^&fem defeza
Esbombfírdea, accende, & desbarata.
T>a cavalgada ao Mctirojã Ihepefa

,

§íie bem cuydou comfrala mais barata.

Já blasfema dag uerra^ &maldezia
O velho inerte, & a mãy que ofilho cria.



Luíiadas de LuhdeCàmêes Cowmetitadôs,

& almadias he tudo huma meftna coula,& porque

o Poeta ufa neíU Oôava de ambos os nomes.naó

cuyde quem o ler que ha algúa diffcrença: ainda

que ha em os pangayos ferem mayores , & terem

velas: o que as almadias não tem, que faó mais pe-

quenas.

N<j5 (e eonttnta agente P«rti^gt*€z,a. Nao fe^con-

tentáraó os Portugueses, com o que fizerao aos

Mouros, q^eandavâônapraya: masesbombar-

dcaraô\heapovoaçam,& pozeraólfea por terra,

por fer de caias palhaças fem muro , nemdeíeza,

como aqui diz o Poeta.

O Felbo mrte,& a mãy^ofho cria. Velho iner-

te quer dizer velho del^izado, & fem arte: entende

aam o pay.Dizque os Mouros varejados dos Por-

tuEuezes diziaô mal de feus pays,v\ máys. Alguns

declaraóaqui.queovelhomerte, &amaybias- ^ ,^ ., "^ ' j'
femavada auería:Dorque vendo os filhos fugidos £ ^ãoãjeti praxerfazer aguada,

a fuás caza?, craò êlles forçado s u dizer eftas pala- j^^ ^^fj^r refiBenctaj nem defefa,

vras.

^5-

TOrnão vitoriofos para a armada,

Co àeffojo da guerra^& ricafrefa.j

5)1.

FVgindOj afetta c Mouro vay tirando

Sem torça, de covarde, & de apreJSado:

Apedra, o fao,& o canto arremedando,

*Dalhe armas ofuror defatmado.

Já a Ilha, & todo o maisàefemparando

A terrafirmefoge amedrontado,

'Paffa,& corta domar o efireyto braço,

^e a Ilha em torno cerca,empouco efpaço,

-Bugmào ajtttd o Mturo va^ tirando. Con)o oi

Mouros viraô os noflos determinados, puzerao-

íe em fugida, & lançáraó-íe em almadias, que alh

tinUaó, da outra banda da Ilha. Vafco da Gama

fefoy com os feus €apirâes aos bateis ,
para ver

fe podia tomar alguns Mouros, para haver por cl-

les hum negro , jue fogira ao Piloto da lua nao,

Sc huns Índios que eftavaó cativos em Moçambi-

que. Paulo dl Gama irmaó de Vafco da Gama

tornou quatro em húa almadia, que todas as ou

Ficava a Maura gente magoada»

No ódio antigm mais que nunca accefa.

E vtndofem vingança tanto dano.

Sãmente eSirtba mfegundo engano.

Tornarão fitcriefis.DcTpois que os noflos laquea-

rão os pangayos dos Mouros.&lhetomáraô quá-

to acháráo', rccclheraòfe para a armada, & ao ou-

tro dia Êzeraó aguada fem lho contrariar algué,,

PAzes cometer manda arrependido^

O Regedor daquella iníqua terra.

Semfer dos Liifitanos entendido,

§ue emfgura depez lhe manda guerra-.

Tarque o^tilotofaifoprometido,
Que tcda a mà tenção nopeyto encerra,]

Tara os guiar à morte lhe mandava.

Como em finaldaspazes que tratava,

Tazesctfuetter wanJa arrtpmdide.Vtnàofe o Xe-

dras, afuria lhe dà armas.

'Jl-

-9"^ uns vão nas almadias carregadas

i~í Hum corta o mar a nado diligente,

§uemfè afoga nas ondas encurvadas,

^em hebe o mar,^ o aeytajuntamente,

Arrombào as meudas bomb^irdadas

Os pangayos (ubtts dabrutagente,

Tiefla arte o Tortuguez em fim cafiiga

A V ti malícia, pérfida^ inimiga.

Hum vaõnatalmaãiai carregadas. Pinta o noiíp

Poeta aqui a preíla con. que os Mouros fugiaó, q

nem para fe embarcar lhe dava tempo o medo.

Oi pangaptfiíbíit. Como fica dito ,
pangayos,

paílado. E mandoulhe hum Piloto experimen-

tado no caminho da índia, em lugar dos outros q
antes lhe dera: hum dos quaes dizia fer lançado

pelo fertaÓ dentro com ir edo do caftigo que lhe

houvera de dar, le o colhera â maô ,& o outro

fer morto com a artelharia. E foy tal cite Piloto,

que fe Dcosmilagrolaméteráo guardara osnol-

los,cllc por muytas vezes os meteo em partes, on-

de tinham certa lua pr rdiçaó , como conta larga-

mente Joae de Barros lib.4. 1 .Década cap.5.

^^ Capitão quejá lhe então convinha

,,^_, Tornara jcu caminho c(jUmaáQ,

^t tempo concertado, ^^^entoi tinha

Tara ir hfcarolndo
'-^'-^^^

Rece^



CantoTrméyrff*
Recebendo o Tiloto que lhe vinha,

Foy àelle AlegYemente agazalhãdo. „ o

Erefpondendoaomenfageyroattento . . .

Asvelas manda dar mlaigo vento T7 '^^^^"^^^"^^^ '^ofalfopenfamentOi

OCapiuS^uejdlheemao convinha. Vendo Vaf- fc 2^,S!ífcZ/^^^^CO da Gama , que o tempo não era para muy tas
W^'^^^//^^^'^ i^ff cujo affento

replicas,& que mais lhe convinha o Piloto, que t^^^^.^i^ê^^^^^^fi^ofemprehabttOtL
a emenda dos mouros , com palavras conformes Capttm que a tudo ejíava atento^
ao cafo, aceytou o PHoto : o qual maistoy hum Tanto com ejias novasfe alegroUt
capital inimigo, que Piloto: porque por muytas ^e com dádivasgrandes lhes rosava
vezes os houvera de deífiiiir. fr Dí-ns m;iofTr«,rn- a^,.^ ^ i^^.. x ^ .. r ^^ ^ *

íf

vezes os houvera de deftiuir , íe Deos milagrofa-
mente os naó livrara.

DEHa arte defpedtda aforte armada^
As ondas de Amphitrite dividiat

'Das filhas deNereo acompanhada^
Fiel, alegre^& doce companhia,
O Capitão que não cabia em nada
'Do engawifo ardil, que o Mouro urdia:
'Deite muy largamentefe informava^
'Da Índia toda^ (g cojtas quepagava,

Asondatde Amphitrite. Amphitritc , dizem os
Poetas quetoy filha de Oceano ,& Doris, & mo-
Iher de Neptuno Senhor do mar , pelo que fe to-
ma pelo mefmo mar, como o faz aqui o Poeta.

^ue o leve à terra^ onde efa gente efiava^

Com 9»í S^no» os Thrygios enganou. Eftando os
Gregos lem efpcrança alguma de tomar Troya»
depois de dczannos de cerco: fingirão querelo le-
vantar, & recolherfe para Grécia. Fizeraó por
coníelhode Ulyíles hum cayallo demadeyra,
qual diziáo ofFerecer a Palias

, por certo aggravo
que lhe tinhaó feyto, para lhes não íer adv erfaria.
Meterão no cavallo a principal gente dos Gre-
gos. E porque tinha huma porta em hum lado,
por onde a gente havia de fair , fizeraó fugidiço
hum Grego por nome Synon, có ordem de abrir
o cavallo a tempo finalado. Synon entrou em
Troya fingindo ir fugido dos Gregos

, por o que*
rcrcm matar por confelho de Ulyfles, que lhe
queria mal. Foy logoprcfo, & levado diante de
ElRey Pnamo, o qual não ómcnte não co nfen-
tio le lhe fízcfie aggravo algum: mas lhe promec-Dasfilkasde^.noacornp.n,ada. Nereo fingem teo m^yV^^honrati me ?e q^ie^r^^^^^^^^^^^^^^também fer fenhor do mar, filho de Oceano , & terras. Como Synòn levava o2tra determinaçãoTethys ou fegundo outros, de Oceano,& da ter- vendo h«ras op^ortunas abrio o cavallo Saôra. Lfte foy calado com húa irmâa fua chamada os que eílavaó dentro, & dando final à aímada 5Doris, da qual houve muyras filhas, a que os Poe- eftava perto, a qual os Troyanos cuvdavL fer ida

"":" T" ^rt''
^"^

^."^L4'>-'-
filhas de Ne- de todo, entrarão

, & aíTolaVaõ u dia fooo , & areo
,
como lhe chama aqu, a Poeta. Querem ai- ferrn,como conta Vngiho na Eneida lib.fò queguns que foflem cnCoenta: de c tijos nomes fe veja diz aqui o Poeta he que o Piloto com palavras falHmgimo no principio de fuás fabulas. fas,& mentirofas, determinoueng^nS^r osTo/tt

guezcs, como Synon enganou os Troyanos,

97.
'

MAs o Mouro inftruido nos enganos

^

^e o malévolo Baccho lhe enjinâra,
'De morte, ou cativeiro novos danos.
Antes que à Índia chegue, lheprepara.
"Dando razão dos portos Indianos,
Também tudo o que pede lhe declara-.
Reavendo for verdade o que dizia.
De nada afortegentefe temia,

Mat o Mouro. Como Conta Joaó de Barros nas
Decadas,efte Piloto que o Xeque mandou a Vaf-
co da Gama

, procurou dcíbuir a noíla armada,
òcdiz o Poeta , que o fazia inílruido por Baccho.
Veja-feo queefcrevemosatraz.Oytava

75MaUvolo Baccho.Baccho inimigo,& que queria
mal aos Portuguezes pelas razões ditas.

P9'

OMefmo ofalfo Mouro determina^
^e ofeguroChriftão lhe mãda^àpedet

§ue a terra hepojjuida da malina
GentCj quefígue o torpe Mafamede,
Aqui enganoi& morte lhe imagina^
Porque em poder,&forças muyto excede
A Moçambique efia Ilha, quefe chama
^uiloa, muy conhecidapelafama,

O melmo o falfo Mouro determina. Os mcfmos de*
fejos, ainda que com muy diíFerentc defcnho,tinha
Vafco da Gama, & o Mouro. Ambos delejavão
ira Quilóa, mas o Capitão mór puramente por
ver os Chriftãos , que lhe dizião haver nclla : 5c o
Piloto para deftruir os Portuguezes, o que podis
fazer mais facilmente, queem Moçambique, por

E í. haver



^r LuíiadasdeLmsdeÇmGfi.sCmmentaàos, , , „,, ^,
^ /^ -1 'o n.nvrn mais acarclho paraiílb, Maiowahado Mouro vaofedtndo.\táo o Mou-
haverem Quiloa muytomais ^F^clh^^^jP^^^^;".;

^^ ^^o pcdéra levar os nofios à Cidade de
por ler terra de muy ta gente.

atrazaOâ:ava54.

IGO.

PAra láfe inclinava a ledi^ftota^

Mas a "Deofaem Cyfhere celebrada^

Vendo como deyxava a certa rota^

Tor ir bufiar a morte naÔ cuydnda.

Nad confentCj que em terra tam remota

j

Se percagente delia tanto amada,

E com ventos contrários a defuia,

"Donde o "Pilotofalfo a leva, ^ guia.

Tara lâfe inclinava a leda frota. Naó fofrcoâ

maldade do Mouro, & o grande ódio, que tinha

aos nofios, dilatar fua mâ tençaó, pelo que deter-

minou deftruiUos antes que chegaíícm a Quiloa.

E affiin deu com a armada em humas Ilhas, affir-

mando ler terra firme, com propcfito de a acabar,

êc confumir alli. Mas colhido pelos noflos no cn-

pano. & mentira que dirtera, foymuyto bem a- ^ _,.

fouudo. E por efta razão hoje eín d>a íe chamáo outro procuraffe deftrmr os Portuguezes.

Sa Ilhas do Açoutado : asquacs eftáoálemde NaUntra pela Urra, &furgefora^OPi\otoqm.

Mocamb que feiienta legoas. O Mouro , como zera meter os navios dentro do Por o de Morn-

flrfhum^odio naturaUte lhe acrefcentou outro baça , o que Vafco da Gama "^^ " .*°

^^^^f

"

dosicoutes, determinoulevar aarmada aQuí- porque o tmha em ruim conta ,& delconfiava ja

lt?pelaraóe acima ditas. Qui^noflb Senhor delle. Indaquedizaqmo Poeta que o Capit o

qu; &efe ando Vafco da Gama muyto ira efta C- o cria em tudo, o que faz p.ra «"nbuir a Vénus

dade,cÍydando fcr verdade o que fe dizia delia, a guarda dos Portuguezes: pelo que mandou lut:

Quilóa, nem fazcrlhc nojo nos bayxos de S.Ra-

phael,determinou levalos à Cidade de Mombaça

mcfma cofta com o mcfmo intento de lhe fazer al-

gum mal: dizçndolhe que nella havia Chriftãos,

como lhe tinha dito de Quilóâ : o que tudo era

falfo,como o Poeta diz na Oâ:avafeguinte.

102.

T/ímbem nefias palavras lhe mentia^

Como por regimento emfim levava:

^e aquigente de Çhrifio não havia^

Mas a que a Mafamede celebrava,

OÇaptaêqueemtudooMourocria^

Virando as velltís a Ilha demandava.

Mas não querendo a ^eofaguardadora,

NaÔ entraplabarra, &Jurgefôra

Como por regimente emfim levava. Efte regimen-

to era do Xeque de Moçambique: o qual tinha

dadoporregimcnto,queouemhum lugar, ou

gir fora

103.

Estava a Ilha à terra tam chegada,

à^ehum efireytú pequeno a devtéa,

Húa cidade nellafituada.

que era ter Chriftãos Abexins, & outros dalndia:

não tiveraó eíFeyto feus defejos ,
porque com as

correntes grandes efcorrco huma noyte o porto.

O que vendo o Mouro , os meteo em outro peri-

go não pequeno, que foy dar com o navio S. Ra-

ph lel em feco em huns bayxos , os quaes defte

.íuccefib fechanraó hoje os bayxos de S.Raphael: *^„.«w,^^^ j

sinda que o Galeão fe naó perdeo defta vez nefte 6^e na fronte do mar apfarecia:

perigo, mas perdeofe à tornada alli. <Dg ^oljres edificiosfabricada^

Mas a Deufa em Cythere celebrada. Entende Ve- ^^^^ ^^^^ ^^ ;^^„^ defcobria,
nus, aqual os antigos errados tinha opor Deofa

jy^ l^ator hum Rey de antigUa idade,
dus amores. Efta tinha hu templo na Cidade Cy- ^,è^,

po7 loum ivcj ^ Aj^J.
rhère de Chypre. Finge aqui o Poeta, que Vénus Mombaça he O nome da Ilha, a- da Cidade.

favorecia os Portuguezes pelas razoes , que elle
, , , , ,;» m J^nJ^J, Camo

mefmo dá atraz, & que ella de( viára a nofla arma- Mcmháça he nome da llha,& daCidade, Como

d. de a-lóa. He fingimento Poético, para ornar o.noí>^oshoy.si^^^^^^^^

fuahiftoria.

lOI

MAs o malvado Momo^nao podendo

tal determinação levar avante^

Outra maldade iniqua cometendo,

/^inda em fèu propofito confiante:

Lhe diz>j que pois as aguas difcorrendo.

Os levarãoporforça por diante:

^ue outra Ilha temperto cu/agente

^"40 Chrifiãos com Mourosjuntamente.

raó-le grandemente, parecendolhe,qucentravao

cm algum porto deEfpanha, por íer a Cidade

muyto fcrmofa, com cdificios depcdra, & cal,

eyrados, & janelas , ao modo de Efpanha , & de-

fronte do mar. Mas os Portuguezes furgiraó fo-

ra, como fica dito, por lenáo fiarem do Piloto ,
ao

qual davaó pouco credito ,
por o terem colhido

cm outras. Da Cidade Mombaça fc veja a nofla

annotaçaõ atraz, Oitava 54.

E ^tndo
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ESmdoúeila oCapttaê chegado^

EJíranhamente ieàoiporqueefpera

^epoder ver opovo baptizado.

Coma ofalfo Ptíoto lhe differa:

Eis vem bafeis da terra com recado
1)0 Rej^quejafabiaa gente,queeraj
^e Baccho muyto d'antes o avifara,

\

Naforma doutro Mouro^que tomara.

Canto Trimeyro*
coftume da terra , entrarem no porto as náos que
vinhaó de fora: porque não o fazendo affim, fsti
nha ruim fofpeyta dcUasrpor haver naquellas par
tes gente de ruim titulo*

§i«e Baçcho muyo d^antes. O mefmo ardil q te-

ve Èaccho como o Xeque de Moçambique para o ^ ^ _, - „>^.^,,, „,

meter mal com os Portuguezes , uíou com o de Contra hum bicho da terra tão Pequeno.
Mombaça , o que taô pouco lhe aprovcytou em

10^

NO mar tanta tormenta, & tanto dano^
Tantas vezes a morte apercebida^

Na terra tacita guerraytanto engano
_,

Tanta necef(idade aborrecida^

Ondepode acolherfe humfraco humano,
Onàeferàfegura a curta vida^
Mue nãofe arme,&fe indine o CeoferenOi

humapartccooioem outra.

105

O Recado que trazem he de amigo ty

Mas deh/jyxo venen9 vem cuherto

^e os penfai^entos eraô de inimigos

^

Segundofoy o engano defcuberto.

O grandes,&gravifjimos perigesi

O caminho de vida nunca certol

^e aonde agente põemfua efperança,

Teuha a vida talo pouca fegurança^

^ue nãofe arme , & fe indigne o Ceo fereno. Para
encarecimento das miferias da vida humana , &
pouca conftancia delia , ula defte termo de fallar:

que atè o Ceo fe indigna
, & toma armas contra o

homem,ao qual chama bicho pcqueno,&: com ra-

zão, pois de todos os animacs elle he o menor , af-

fim na felicidade como nas mais couías , como diz
o Poeta Menandro.

Animalia cunBa feltcijjlma funtl

Et multo magii qnam homtnei (apittnt*

Trimum intueri Itcec afinum ifium^

^iuiindubie animal cfi miftru?»,

^
Nil tiitnt» /ftalíyè fua culpa nafcitur.

O recauo ^uetruiíem he de amigoí. Tanto que os Sedcjua mturaip/t dedtt,eahabet.
da Cidade Mombaça houveraò vifta da noflaar- l^oi vtro prater nteej]aria,wala,
mada , mandarão logo a ella quatro homens dos Ipfa per noi alia nohis infuper adijcimun
prmcipaes da terra, legundopareciaó, por irem Dolemm fiejuís (iernuerit,fi male dtxerit,
muyto bem tratados. E chegando a bordo per- lrafctmur,fí ^m viderit infomniumvaUè
guntàraõ qnc gente eraô, & o que queriaó. Vaf- Terremur.ft mana vlulaverit.metitimm:
CO da Gama lhe refpódeo que eraó Portuguezes, t^^rumna,opmionet,ambitiones,leges,
que hiaó à índia : & que tinhaõ neceíTjdade de IJia omnia praternaturant,& a(ctta mala (unt,
mantimentos

, que iflo os obrigava chegar alli.

Moftràraó os Mouros muyto prazer com íua che- Todos os animaes,diz o Poeta Menâdro,fa5 fe-
gada. E hzeraÓ-lhe grandes ofFerecimentos , & liciííimos, & fabem muyto mais q o homem. Pon-
P''°™^ÍJ?s. E não tardarão muyto cora outro re- de os olhos em qualquer animal , & vereis que os
cado d'ElRey

, que folgava muyto com lua che- males que tem não lhe vem por fua culpa. O ho-
gada

, & que ell-e os proveria de todo o neceíTano, mem alem dos neccílarios tem outros cem mil,

II,
5"^ ^^""S* ^^ efpeciaria.Sc lhe faria todo o que ellc per fi grangca , fcm ter huma hora de

gazaiíiado que foíTe em fua maó. Mas que era goílo.

OS



OS lusíadas
DO GRANDE

luís de CAMÕES.
Commentados feio Licenciado Mamei Corrêa.

ARGUMENTO.
Dar El-Rey de Mombaça o fim prepara

Ao Gama llluftre, com mortal engano,

Defce Vénus ao mar, a frota ampara,

E fallar íobe ao Padre foberano:

Jove os caíos futuros lhe declara,

Apparece Mercúrio ao Lufitano,

Chega a frota a Melinde, & o Rey potente

Era feu porto a recebe alegremente.

CANTO SEGUNDO.
Neíle Canto fe relata o queacontecco a Vafco da Gama em Mombaça , & Tua

chegada a Melinde.

A' nefie tempo o Lúcido 'planeta ,

^e as horas vay do dia diftmguindOi

Chegava à defejada^éy lenta meta

,

A luz ceiefie às gentes encobrwdoí

E da cafa marítima fecreta

Lhe ejlava o T>tos Noãurno a porta abrindo

fiando as infidas gentes fe chegarão

A^ íiaosj quepouco avia^que ancorarão,

là nefle tempo e Lúcido Planeta. Descreve o Poeta

o tempo em que os Portuguczes chegarão a Mom-
b ca , qucfoy hum dia já pofto o Sol , afctede

Abril de 1498. Lúcido Planeta fe chama o Sol,por-

que elle fò tem luz, que hea razaó porque fc cha-

ma Sol , que quer dizer fó. E a que tem os mais

Planctasjôc EftrLllas,del]e a recebem :como dizem

os Philofophos,quc melhor fentcra.

§ltte as horas vay do dia difiinguindo. Porque com
feu curlo, & movimento nos faz o anno, mex,dia,

& horas,como refere Ovídio nas Metamorphcfis

lib.i.in principio.

Cbtgana ã defeiada,& lenta Meta. Meta entre 0$

Latines era huma baliza feyta de pao , ou pedra

em modo piramidal, que fervia nos dcfafios deca-

vallo por alvo, Sc fim da carrcyra. Puferaó-lheos

antigos efte nome de Aieíior, verbo Latino, que

quer dizer medir, porque fe punhaó aqucllas bali-

zas medido certo cfpaflb de terra , conveniente

f.quelle excrcicio,& carreyra. D'aqui íe toma pe-

lo fim de qualquer coula. Meta defrjada do Sol,

he o tempo da tarde,no qual fingem os Poetas,que

elle acaba leu curfo. Chamalhc o Poeta aqui len"

ta,que quer dizer vagarofa: naõ porque o foflc, fc-

náo, porque os dciejos que tinha de chegar á cafa

de Thctis Senhora do mar , onde hia defcançar

dos trabalhos do dia, lha faziaó parecer tal.

LU



Lujiaâas de Luís de Cáwht Commtnudes. 1^
Lht tftava t "Dets NoSiurnoa perta abrtndo. Efte porque nâoha coufa que o quebre, eu abrandí.

fe chama Erebo , o qual os P ©etas tazero cafado Por efta razaó lhe chamão os Gregos adan)as,que

com a noytc, & Porteyro do Sol, quando Ic reco- quer di2er indomável. O» autores tem introdu-
Ihe depois de feytoíaucurfo.emacala deThetis, zidohumacoufa.que a experiência tem moftrado
que he o roar. Outros querem que íeja hum rio ícr falia , que o diamante fe abranda cora langue

de Bode quente,& freíco. O contrario aconfelha
Solino cap. 65, & fe guarda beje , quehcroçarle
bum com outro,& d"'outraniancyra h« trabalhar
de balde.

do Inferno. Saó coufas de Poetas.

DEtntre elles hum , q trais, encemcdadõ

O mortífero enganot ajp dizia:

Cafítão'valerp/o,que cortado

Tens de Neptuno o Reyno/êfal/A via:

O Rej que manda efia Hha^alvoroçaao

^avinda tua^ tem tanta alegria^

^e naÕ dfjeja mais,que agazalharte,

Fertej& do necejfario rejormarfe.

De entre tila bum. Dos homens que fahiraõ de

Mombaça Paliar ao Capitão rrór Vaíco da Gama
da parrc do R ey da terra , hum lhe fez eíla pratica

que o Poeta vay recontando por algumas oyta-

vas.

Engano mortifero. Engano mortal. Salla via.

s

Ao mtftfageyro o Capitão re/ponde,

^s palavras do Rey agradecendol

E diz^queforque o Solno marfe efconde»

Não entravara dentro obedecenão:
¥orém que como a luz mfíJlrar,f>0Y onde
VàJemperigo a frota^Kào temendo^

Compriràfèm rectyofeu mandado

,

§ue a maispor talfenhor ejià obrigado.

Ao menfageiro o Capitão refpende. Como Vafca
da Gama vinha pcríuadido do Piloto da fua Nao,
que havia Chriíláos Hâquella Ilha, $c os Mouros

Cammho falgado. Chatna aííim ao mar por ler de que o vifitáraó da parte do Rey delia, concordara

agua lalgada. A razão le veja de Venegas,no livro

naturaljonde trata de natura rerum»

E*Porque eflà em eflremo defejofo

^€ te ver^coMo coufa nomeada.

Te roga que de nada receofo

Entres a barra^ tu cem toda a armada:

Eporque do cammho trabalhofo

Trarás a gente débil/3 canfada'.

T)iz, que na terrapodes reformala,

^e a natureza obriga a defejala,

E port^ue efiá ^m e/lremo ãefejoft. Os dcíejos que
os Mouros moftravaóde favorecer os noflbs com
tantas promeíTas , & offerecimentos , como diz o
Poeta na oytava feguinte, & nefta, era com inten-

ção de os deftruír , como ao diante fe verá. Débil,

fraca debilitada.

4
ESe bufcanào vàs mercadoriaj

Reproduzo aurífero levante*

Canela, Cravo^ardente efpeciaria^

Ou drogafaltitifera^à- preftante.
Ou Ce queres luzente pedraria,

O RubifnôjO rigido 'Diamante,
T>aqui levarás tudo tamfobejo.
Com quefaças ofim a teu defçjo.

com leu dito, detcrn. inou entrar no porto , como
fizera íe Deos niibgrofamente o náodefviára, co-

mo adiante vcjeuíos. ^ Porque o Sei no mar ft tf-

«onde. Porque o Sol (e põem, como fica declarado

na primra oytava deíle Canto.

PErguHta^lhe depois,fe e/íão na terra

Chriftaos como o Piloto lhe dizia,

O menfageyro afiutò^que não erra

Lhe diZjq a mais dagête em Chrijlocria*

'Dejfa forte do p(ytolhede(ierra

Toda a lufpeytãiò' cautafantezia

Toronde oCapitaofeguramentc

Se fia da infiel^à'}alfa gente»

E*De alguns^que trazia condenados

Tor culpas,& porfeytos vergonhofos^

forque pudeffem fer aventurados

Em cafos deftàjorte duvidofos.

Manda dous mais fugazes^enfayados.

'Porque notem dos Mouros enganofos

j1Cidade,& poder: ^ porque vejaÔ

Os Chrifiãos que, Jô tanto %ier dejejâo.

E ãe algunt que trazia sondtr.ados. Quando Vâf-

CO da Garoa accytou a jornada do dcfcobrimento

da índia ,
por mandado del-Rcy Dom Manofl;

O rigido diamante. ChamaJe o diamante rigidoí Pcd/o que it lhe dcíTem alguns homens , que cM-
veíTcm

I
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veflem preros ror feytos graves>paM:ie fervir dei-

les em calos de nteéffidadCiS&u deyxâflíioos em ai-

sumas partes ,
par^ laberem o qiM hia pela terra

dentro, ou avers cu rando-os^m 9>lguns caies de pe-

rigcqual Cfa efte deMombaçarpor íer mais jullo,

& conforme a rázáoáveneuralos a cales ^ pois os

tiravaó das cadeas, ondêeíííivaô prÊitíS pJor cafos^

porque mereciaó morte,ou ínfan)fá?i-'£> ^^<'

8

E^Poreflesao Reyfre/e72tes7nanda,

Torque a boa vonfaUe <^ttç mòfivavâ
'

Tenha fÍYm^JegMÍdJimyay& branda,

AqmlbeW ao contYarÍo>em tudo tflam,

Jà a compãkhla pérfid'a\)d'mfandài

Das naosfe'defped'mi&'ífmáYmt^'ú;d'

Forao com gefios ledos'} & fingídès

Os dons dafrota ern iéffa rtabidosi

Toreflei aoRey prefetítes manda. Como El-Rey

de Mombaça fabià o"' qííé-Vaíco da Gsma fizera

em Moçambique, 5c queos noílbs eraó Chnftáos,

delejava de vingar a injuria fêyta aos Mouros , §C

com cfte fundamento ínandou dia de Ramos pe*

lamanham dous Mouros a bordo , horbens alvos,

& enfayâdds , os quaes diílefiem íertrri Chrifíãos»

Vafco da Gama lhe fez muyto gazalhado' ,^&; Ihé

deu algumas peças,&: affim mandou hum prefènte

a El-Rey , agradecendoilhe muyto os ofereci-

mentos, que eíles homens lhe faziáo da lua parte,

Sedando moftras queeftimava muyto o que lhe

mandara por elles , que erâ hum anel muyto fino,

& alguns carneyros. Com eftes honiensmandqu

Vrdcoda Gama dous dos degradados , que levava

para aventurar, onde foíle neceílíario, comófí^a

. dico:ao3 quaes encomendou muytOj vifiem bem a

terra,& notaílem o trato dag,ente,&: a armada que

tinháo no porto. Os da terra, êc El-Rey )he,:§ze-

raõ E.riíndegazalhado , moftrando com roílo ale-

ere folsarem muyto com lua chegada.

EDefpols que ao Rcy aprefentàrao

€o recado ospre/entès^f^ue tYa^iâo

A Cidade correrãOi^S notàraõ

Muyto menos daquilk que querião.

^e os Mouros cautelofosfeguardavâo

UJe lhe moftrarem tudO) o que pediâo^

^e onde reyna malíciajejtà o receyo,

^le afaz hnaginarno pyto albeyo.

G)iue onàereyna amaltciít efiâo receyn. Coula natu-

ral he,5call"uzerpcrimcntad5,o homem máo,cuy-
dar que rodos laó màos: & o bom pelo contrario,

ter a todos por bons^ daqui nafcc, que quando o
máo tece alguma maldade, teme, que o tntendáo,
como diz aqui o PoetajSihc muyto fabidc.

'A iftsCl

lO > o

;o1

MAs aquelU queftwpre a mocidade

Tem -no Yojiepfjpttuàyé- foynacido

'De duas wãySjque maia afalfidade,

Tor veronaiiegante àefiruiáo,

EJlava numa caía ãa Cidade,

Çmrojio humanoy& habitopigidoy \ ^^^
MojirandQjtChxtJtaÕi^fabricava •

t

Hum altarjumptuofo que adorava.

M(n aquelh ejue [empre a mocidade. Os Poetas fin-

gem a Baccbo , & Apollo mancebos lem barba,

dando a entènder,quánto ajuda á vida o bom fra-

taroento do corpo. A Baccbo tínhâo os antigos

por Deos do vinho, & Apollo dá niufica.DeBac-

cho fe veja o que efcrevemos no Canto primeyro,

oytava 75. onde dey arazaõ: ,
poíque fe chama fi-

lho de duas máysi ' '
'

Cdmo rojio hut)tano,éf habito fingido, Eíla ordem
tjflè o Poeta aqui leva em entremeter a Baceho

neftascoulas, he fingimento muy elegante, como
Jádin-c arraz. A vírdadehe, que aquclles homens

'que Vaie o da Gsma mandou a Mombaça, parafa-

ber o que pafíava pela terra dentro , & fe avia

Chriíiâoi. como lhe os Mouros tinhaó dito ,foráo

Icvsdos por outros da terra a caia de huns índios

m ercadores,que deviaó íer Chriftâos de Saó Tho-

mé: os quaes vendo, como os noílos eráo Chrif-

tâos, lhes fizerãc muyta lefta-^ & lhes moftràraó a

figura do Efpirito Santo lobre a Virgem Nofla

Senhora, & fobre os doze Apoftolos , como diz

o Poeta na oytava feguinte.

II

LU tinha em retrato afigurada,

Do altOj & Sajíto Efptrito apintura^

A cândida Tembmha debuxada,

òohre a mica Thenix Virgempura,

t_Acompanhiafanta ejià pintada.

Dos doze tão tur-vados na figura,

Como os que fó das lingeas que cairãoy

DefogOyVarias lingoas referirão.

Sehe a unlca Vhenix Virgem fura, Charoa Luis

de Camões à gloriofa Virgem Maria NoíTa Senho^

ra Ave Pheniz por fer cita Ave de que os Efcnt-

tores dizem grandes maravilhaSjaíTim em fer fóno

mundo, como em fer muyto fcrmofa, coraodcUa

cfcreveLa6lancio,cmhunsvcríos elegíacos, que

compoz de (cus louvorrs. E porque efte lugar

náo lie canaz de tratardes louvores de humatão
grande Senhora, cmconcluíaô, & remate digo,

que tu 'O oquGlc delia pódc dizer , lefomaem \tr:

Múy de Deos. Quanto â AvcPhenix diz Plínio

lib.io.cap.z.quc hc huma íò no mundo,do tama-

nho



nhodehumaAguia,6cqi,cviveíeilcentos6£fef. lavra. Mas ( Wundo tenho notado na i,>s. /

Jcde Arábia aSuria, onde faz hum n nhodc paos terprete de Annllonio . J^
7' ^° "^ 'pretere chi»

cheyrofos qucajuma,fobreo qual ledeyta^.Sc cha^n^e Lccho^^^^^^^^ ^ttoTaT
"""' ^'

ahn,orrc. E do ícu tutano nafce hun, b,/hinho. d.à.yro. Por íalfoDCcnte&ac hoT^do qual fe ena outra Ave Phenix , Scempoden- deyrohco quenós ador^mm íí« ? n
do voar retorna para Arábia. Açor di. o '.efmo Ch'rilUosAaa"4-S
P!m.o. que hc vermelha toda, fal vo no pefcoço.o Mombaça , tmhâo em huma carú^rÍMadoqual tem de cor douro, & o rabo roxo,&roiado.

* »-artapiftcauo.

^ §UtfoYadde noyte agafalhados
Com todo o bom,& hcneffo tratamento

Os deus Chnpãos^não vendo^que enganados
Os ttnha ofalfo^é fantofin^im nto.
Mas ej/icmo os rayos f/falhados

O mefmo conta Solino cap, 46. & Ovídio lib. 15.
Metaph. Outros dizem que não ha no mundo ef-
ta Ave,8c que tudo o que íe conta deli 1 hc fabula.O Patriarcha Dom Joaó Bermudcz em huma Re-
lação

, que fez a El Rey Dom Joaó o Terceyró
de Portugal, íobreascoufasdo Preftejoaó , diz,
que emhuns de/ertos grandes junto ao Rcyno
de Damuteíe acha efta ave, Seque os raaturacsda ^/ .^y.. rjf,u,,juuus

vro que fez das coulas , que vio naqucllas partes,
faz mençaó dcih Ave, & diz, que a ba nos fins da
Ind.a interior: & que os naturae, lhe chamaô Se-
venda. Pus cftas coufas aqui

, paraqueíe cnttn-
da, que ha quem fale nefta Ave, & que pode (er
verdade que a haja, porque no mundo ha outras
coulas de mayor eípanto:que os que náo fa,h,n.os
de noflas patrias,ncm vimos mundcnlo podemos

jífarrtto n« rúbido Horizante. Horizonte he no-
me Grego , Sc quer dizer fim de qualquer coufa,
inda qi;« propriamente he o tcrmino,&, baliza, do
quealcarçamoscomavifta , olhando para qual-
quer parte; porque em qualquer lugar

, que ho-
mem eftâ, cuyda que \ è hum fim do Ceo que he o
Horizonte,como o Poeta enfeude neíle lugar por

crer, & nos parecem foradê to"da7or7em "&"r
^^^'^° Horizonte aquella parte do Ceo , onde o

2áo. Dos dôze tão torvadas na fgura. tiles eVaó os
^°' começava moftrar fcus rayos. Ifto he quanto

doze Apoftolos
, os quacs cítavaó pintados na

^ propnedadeda palavra. Do Horizonteciiculo
quella carta

, onde eftava a Figura do Efpiritu'
banto:do modo que ficâraó

,
quando deceoíobrc

aI'"V'\'^'
Pentecoftes

, como fe conta nos
Aftosdos Apoftolos, Aít.z.

II

A %^^f'
^óus companyyros conduzidas,

^ Onde com efte engano Baccho effa-va
roem em terra os giolhos,& os fintidos
NacfueiU ^eos que o mundo eovernava:
Os chyrosexcellentes produzidos
^aTamhaya odorífera qtuymavsO thtoneu,& aJTipnr derraàyro
^Jaí/o Tftos adora o verdadeyro.

wf^JC'^'^-''^''"^'^'
Panchaya hc Arábia fe-

oual o Po ^ "^r "^'"^Y
^^^'"^^ °^ Autores, á

chel°fr
'^'''"' °'^°'''^^'"^

' q"«q"^r dizer
chcyrofa

, por ter muyta abundância de chcyros.

rlS^'^^r ' ^^y.''''"' E"fende Baccho, ,0 qual os
Iôctaschamavaoaír,mde%*

, que quer dizer

qualidade os homens dados ao vinho. E daqui as

Thyadcs. Efta he a ccmmum declaração defta pa^

propi

da ETphera confíderado marhcmaticamente , íe

veja a nofla annotaçaõ no canto oytavo, oyr. 44.
íiamcçade Titão. Por moça de Ticaó entende a
Aurora filha de Titáo , & da terra , Sc calada cot»
Tithono irmão de Laomedonte Rty deTroya.
O falfe,& fante fingimento. Chama lé falfo, por-

que os da terra pretendiaó enganar os noflos: cha-
ma-(e fanto , porque para cfte engano ufaraó de
Imagens fantas.

TOrnão da terra os Mouros co recado

*Do Rey,para que entrajjem: & conjigo

Os dous que o Capitão tinha mandada^
yíquemfe o Rey moftroujincero amigo,
Efende o Tortugue& certificado,

^enão averreceyoãe ferigo,

E quegente de Lkrifio em terra avia,
dentro no falfo rio entrar queria,

Saljo rio.Entende o mar de Mombaça , ao qual
por efte refpcyto chama ri© íaiío , que quer dizei'

rio lalgado,

Dlzemlhe os ^ mandou q em terra vira$
Saíras K^ras,& Sacerdotef<^nto,

F gf/^



Hl'

%ue allífe agazalharao^á
dormirão.

Em quanto a luz, cubrio o e/curo manto.

E queno Eey, é-^^ntenão/entirae,

Senão contenta7Jitnto,& gofto tanto

^ue nãopodia certo aver fujpeyta

Numa mojira tão clara^á tãfiperfeyta.

Canto Segunâo,unao,
, rt-

osPortuguefes, vcja-fca noíia annotaçao no can-

to primeyro.Oyt.i.^«e incaum p<i_g«j^f»».lncautos,

palavra Latina,quer dizer delaperGebido3,& dcf-

cuydados.

i8

"^K S ancoras tefiaces *uam levando

*^ Com a náuticagrita cojtumada.

icuro porquJcobre a luz.ainda que falando pro- Inclinam para a barra abaltfada.

priatncnte,a noy te náo he outra coula, fcnao falta j^^s a linda Eryctna.queguardando

de luz
i
porque paflatido o Sol deíle noffo Hetmf- j„4avafèmpre a gente al/maladay

phgrio luperior adar luz aos que morao no mte-
y^^^^Q a ciladagrandeza tamjecreta,

, ior, falcando-nos ficamos às eicuras, & daqui le
^^^^ humajeta,

caufaanoytca qualprocede da auíencia doSol. Koaaoy.t:u

i6

Om ijio o nobre Gama recebia

jilegremente os Alouras que fiibiãet

^elevementehumanimofefia^

T)e mujiras^que tão certas pareciaô.

Anão da genteperfidajeenchiai ^ ^

^eyxando a bordo os barquos^que traztao:

Alegres vinhaõ todos porque cremt

^ueaprefadejejadatcertatim,

A nao da gente ferfiJa fe enchia. Era tanta a fa-

miliaridade , Ôcconvcriaçaó que os Mouros ti-

nhaõ com os noíTos , que continuamente eftavaó

a bordo barcos dos Mouros , que hiaó á noíTa ar-

Hiada , & fiavaó-le tanto dcllei ,
que tinháo aflen-

tado entrar do rio para dentro, enganados com as

moítrasde avnor. O que km blta fizeraójenáo

íuccedera defcair o navio de Vafco da Gama fo«

brc huns bayxos,que tinha por proa, onds fe hou-

vera de perder , fenáo mandara rurgir,como con-

táo os nolVes Hilloriadores. Alegrai vinbão todos.

Odia.que Valcoda Gama dctermmou entrarno

porto de Mombaça , foráo muyios Mouros cm

barcos com muytos tangercsSc muficas a Teu mo-

do, moílr-ando grande fefta , & contentamento

pela entrada dos noiVos,porquc lhe parccia.queos

tmhaó jâdebayxo da lança, para fe vingar deiles.

17

NA terra cmtamente aparelhavão

Armas ^ tê munições-, que como vifem^

^e no no os navios ancoravãoy

JSlelles oufadamentefe fubijfenu
^

E com e/ta treyçaÓ determinavaõt

^e os de Lujó de todoàefirmjjem.,

E que incautos pagaj^em dejtegeyto

O mali que em Moçambique tinhaõfeyto.

Çíueei de Lttlo dt todo deftruiJltm, Os de Lufo íaó

jii aueoras tenaceu Tenaces he propno Epitheto

das ancoras,dc teneo palavra Latina, que quer di-

zer ter,por fer próprio officio leu aíFerrar,& pren-

der onde chegâo. Com a náuticaguta. JN auta entre

os Latinos, quer dizer marinheyro, grita nautic»

he a eritaqueosroarinheyros Icvamaonomar,

quando trabalhão, a qual por outro nome le cha-

n,a celeuma.M^í a Unda Erycina. Entre outros no-

mcsquetemVcnus , hum he Erycina do monte

Eryxde Sicília ,
que hoje Ic chama em vulgar de

Saó luliâo ,
cndeantiguamenteera veneraaa: dffí

outros nomes qur lhe o. Poetas dáo , íc veja o qut^

cfcrevcmos no pnnicyro Canto Oyt.35,

19

C^
Onvoca as alvas filhas de Nereo»

j Com toda a mais cerúlea companhia,

^eporque nofalgado mar naceo,

7)as agoas opoder lhe obedecia,

Epropcndelheacau/aaquedeceOj

Com todas juntamentefepartia^

Taraeftorvar^que a armadanaocfjegajje

Aonde para femprefe acabajje.

Cenvoeaai alvas filhas de Nem. Attribuc como

Poeta a Vénus ( a qual fazprotetora dos Porta-

puezes)naó entrar o navio de Valco da Gama no

porto de Mombaça, que parece foy milagre :
poi-

que náo quis noíTo Senhor que os PortuguczeS

acabaflememhumatáotrifte . & barbara terra,

& leeftrovaílehuma viagem , que havia de re-

dundar em tanto fcrviço leu. ? Porftno fdgado

marnauo. Fingem os Poetas ,
que Vénus naceo

daefcuma do mar ,
pelo que lhe chamao Aphro-

ditis , ou Aphrod.fia de aphros,quc hc a cicuma,

por efta razão as Nymphas do mar a ajudavao,

U favorsciaõ em tudo como ncíle trabalho dos

Portucuczes. Nereidas , íaó Nymphas do mar.

das quaes fica trattado no Canto primsyro^ ,
oy-

tava 96. chamalhe alvas, por lua eftancia, Sc mo-

rada ler nas agoas. .^
Co*



Lujiadas de Luis deCatnões Commentados.
Ctruha eèmpa«bí4. He a mais gente d© mar, co- í^cem no madeyro duro o brando peyto.

+3

mo Proteo, Tntáo, & outros a qual fe chaina aíl

fira,de eeruUm palavra Latina,que quer dizer cou;

la de cor de Ceo,ou Man

2.Ò

Jji'naagua erguendo vao cõgrandepreffa^
Com AS argênteas caudas branca efcuma,
Cloto copeyto éiírta^ atravejfa

CeitH mais furor o mar do que cofiuma\

Salta Nt/eiNerine/e arremeffa

Tor cima da agua creffa em forçafumma\
Abrem caminho as ondas encurvadas

7)e temor das Nereidas aprejjadas.

De umor dat Nereidai aprejjadeis. O j^oeta no-
raca aqui fó três filhas de NercQ , Cleto , Niíe , &
Ncíine: fendo cincoentâ conso fica dito.

^r^ente aí caudat. Rabos brancos
, porque aá

pintáo có roftos de molheres, Sc rabos de pey xes.

2.1

NOs hombros de htí Tritão cogejio accefo
Vay a linda ^ionefuriofa,

l^ãofentequem a leva o doce pejo
^efoberboycom carga taõfermofa,
ydchegm perto^donde o vento te/ò

Mnche ai velas dajrota belUcofa

Repartemfe, ^ rodeaõ ne£e inflante

As nãos ligeyras^que hiaÕpor diante.

<Níí h»mhr6s dt hum Tritão. Tritão dizem os
Poetas, que foy filho de Neptuno, & Salada Se-
nhores do mar , k. qne foy feu trombeta. Dione
Cjiierem alguns

, feja o nomeda máy de Vénus,
pelo que lhe chamaô aflim. Tem entre os Poetas
dsfFercntes nomes , como fica tratado no Canto
pnmeyro

, oytava 35. Houve differentes Vénus,
sras quando entre os Poetas fe nomea eftenome,
56 entende a filha de Jupiter,& Dione,caladacom
V iílcano

, que fazia os rayos a fupiter feu pay.
Outros a Faiem nacida de efcuma , como fica no-
rado atrás oytava 19. Efía foy huma molher pu-
bhca na Ilha Chipre

, aqualporelle rcfpeyto os
amigues Idolatras

, & ignorantes , tinhaó por feu
Jdolo.Sc lhe Ic vantaváo grandes altares, & faziâo
grandes ten-. pios

, que he bom final de feu pouco
laber

,
po,s tomavaó por fcus Deoies gente per-

dida, & difioluta.
^

POemfe a T>eoJa com outras em dereyto
T^aproa capitayna,f£ allifechande

O caminho da barra^efião degeyto

^eemvãoajjopra o vento a vella inchando.

Tara detrás aforte Naoforçanao:
Outras em derredor levandoa eJiavãOj
E da barra inimiga a defviavão^

^ *

Í)»poaiafttayn».\ÇíQ diz o Poeta,porque que-
rendo Vaieo da Gama entrar para dentro de
Mombaça 1, como llie pedia o Rcy da terra , le-
vada a lua nao,nunqua quis fazer cabeça para en*
trar dentro,&. hia íobre hum bayxo que tinha por
proa: que foy caufa de furgircm todas as nãos, &
«áo paliarem avante. Milagre evidentifíimo, que
nâo quis noilo Senhor que hum intento tão fanto
dos Reys de Portugal acabaflc aqui , pois de elles
hirern por diante , fe havia de augmentar canto
luaFéfanca,como vemos por experiência.

Q^aespara a cova as providasformigas
Levando opefogrande acomodado.

Asforças exercitão, de inimigas^

"Do inimigo Inverno congelado.

AUifãoJeus trabalhos,^fadigas^
Allim o(-irão vigor nunc% efperado:

Taes andavão as Nymphas eftorvandê
Agente Tortuguefa ofim nefando,

^aeipàra a cova as providas formigas. Compara
oPoetaaprefia, fe diligencia de Vénus , & das
Nymphas, emdelviaras nãos d® porto de Mom-
baça , com a das formigas no tempo do veráoj
quando ajufltaó oneceílario para o Inverno. He
imitação de Virgílio na JEneida lib.4.

TOrna pvra detrás a nagforcada

^

Apefar dos pie kva^quegritando
Mareão vellaSjferve a gente irada,

O leme a hum bordo, ^ outro atravejfando^

O Mefre aftuto em vão da popa brada
J^endo como diante ameaçando
Osefiava hum maritimopenedo,

^lue de quebrarlhe a ?íao lhe mete medo.

Torna para detrás a nao forçada. Indo com gfaft*

de feita, &a!egria,aflim os Mouros, que hiaó naâ
noflasnaos, por lhe parecer , que tinhacapreza
deíejada nas mãos : como os noílbs em cuydar
(vendo tão luXida gente, & taó boas noVas da Ín-
dia ) quecrajâ acabada fua peregrinação, & tra»

balhosjcílando áquella hora em perigo de perder
as vidas , fegundo a determinação dos Mouros!
fuccedeo.que o navio de Vaíco da Gama aâo quis
fazer cabeça para tomar vento , & foy defcaindo
em hum bayxo, como temos dito: o que. vendo o

F a iHcftre
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loeftre começou a bradar da popa, ao que acodio

o Capitão mór, 6c mandoa loirar huma ancora. E
porque lílo íegundo coftuíTie dos que navegao,

náo ie faz em taes tempos lem grande revolta , &
gritta : tanto que os Mouros viraó o quepàílava,

cuydando fer defcuberta a trayçáo que preten-

dião : hunspor cima dos outros Ce lançarão nos

barcos,6c muytos no mar, querendo antes morrer

afogados, que às tnáos doi noflbs, como o Poeta

vay contando. -

Penedo marítimo. Quer dizer penedo do mar;

nâofalrâopeíToas, quecalumnicmaLuisde Ca-

móes, como jà fica dito atrás, canto i. oytava 19.

ufar de palavras Latinas ; êc alguras que o não laõ

muyto , lhe põem que uíou de aigumas impro-

priamcnte,como horaem náo muyto Latino.En-

tre outras efta defte lugar hehuma ., chamarão

penedo do mar maritimo ; no que náo tem razão;

porque .Marítimus , a , um , nalingua Latina he

coula que eftà ao longo do mar , ou dentro nelle.

E Luís de Camões , íoube para lua proíiHaõ o que

The bailava ; 5c nefte particular não tenho que

trattaf , que hoje vivem muytos homens deíies

que o conhecerão,^ tratarão.

2.5

A Celeuma medonhafe levanta

No rudo martnheyrOique trabalha,

O grande efironào a Mauragente efpuntaj

Comofe viffem hórrida batalha.

Nãofabem a razão defúria tanta y

Não (abem neftaprejfa quem lhe valha

j

Cuydão, quefeus enganosfãofabídos,

E que hão deferporijjo aqui punidos.

Celeuma, he palavra Grega, quer dizer a gritta,

que os marinheyros levanrão para todosahuma
porem hombros,Sj força, no que tem entre mãos,

êcaiTim fc ajudarem melhor. O Poeta lhe cha.

mou atras oytava 18. gritta náutica , que he o

mermo.

16

Tios fubttamentefe lançavao

j A/eus bateis velozes,que traziãoj

Outros encima ornar alevantando ^

Saltando n'aguaanadoJe acolhtão.

'De hum bordo^^ d^outroJubitofaltavãOi

'^e o medo os compellia^do que vião:

^ue antes querem ao mar aventurarfe^

00Í? nas mãos inimigas entregarfe.

§l,ut antet cjunrem ao t»ar aventurarfe. Os Pilotos

de Moçambique, 6c outros efcravos, que hiáo na

nao do Capitão mór , fe hinçáraó ao mar : com a

qual novidade entcndeo Valco da Gama , &os

Canto Segundo.

uiais Capitães a pouca fegurança d^quclles por-

tos : 6c como Dcos milagrofamentç os livrara de

hum tão grande perigo,pelo que logo le partirão

dalli. E porque náo tinhão Pilotos,deterrQináraó

ir ao longo da cofta ,
que íabiáo fer muyto po-

voada ,
para ver le podiaó aver alguns.

2-7

ASficomoem Selvática alagoa^

As rans no tempo antiguo Lyctagente^

Sefentem por ventura^vir peffoa,

Efandofóro; da aguaincautamente..^^^^^,.

iJaqui.iè dalli faítande^o charcofoa%

'Por fugir doperigo,queJefente:

E acolhendofe ao couto^ que conhecem,

Sòs as cabeças n'agua lhe aparecem.

As rans no tsmfo antiguo Lycia gente. Contáo es

Poetas
,
que paliando Latona níãy de Apollo per

Lycia era tempo de grande calma , apertada d»

lede, le chegou a beber a huma alagoa. Os ruíli-

cos daquella terra lhe defenderão a agua , 6c por

nenhum cafojpor mais laílimas que lhe ouvirão, a

deyxáraó beber. Sentida muyto Laicnapedioa

Júpiter a vingade daquella gente , 6c quileíTc que

vivellcm íempre n^agua para fe fartarem bem del-

ia. Júpiter CS converteo cm rans,as quaes tem por

coftumefétindo alguma peflbarecolhcrfe àagua,

&: nioftrar fomente as cabeças , como aquidjzo

Poeta, comparando os Mouros que Ic lançarão ao

n'ar, ás ransporque hindo nadando Iheapareciaõ

fomente as cabeças.

28

A ^J^ fogem os Mouros, E o Tiloto»^

** ^ie aoperigogrande as naosguiàra.

Crendo que Jeuenq^ar^oefavatioíOj

Também fo^efaltàtido va agua amara.

Maspor não darem no penedo immotOj

Ondepercão a vida doce/ê cara»

A ancora folta logo a Capitayna,

^lalquer das outras junte delia amayna.

Tenede immoto. Qucr dizer penedo firme , &
que Ic náo move. Eftc penedo era o bayxo , em
que diflcmos , que liia dará nao de Vafcoda Ga-

ma, fe lhe não acudirão iteprefla.

VEndo Gama,attentado,a eflranhezã

DosMouros^não cuydadaSêjuntaméte
O Tilotofugirlhe comprefcza,

Entende oqueordenovaa brutagente:

E vendo fem contrafle^&fem braveza

Uos ventos, ou das aguasfem corrente.
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j

A'venámpor yrúiagre ajfidizia,

BO
i ^^y^ grãde,&eJiranho,^nao cuydado\
'O milagre clarifftmo, ® evidentei

O )áefcuberto engano inopinadol

Ofeyjida^immiga^^falfagemei
'^^énipuderã do mal aparelhado

XéiVrarJe (emperigo fàbiamente.
Se là de cima a guardajobeyayia

Mm acudira afracaforça humana,

•V O cnfo grattât. Sáo eftas exclamações paracn-
?earccimento defte milagre

, que aos noíTos acon-
tcceo nefta bana de Mombaça. Bem fe moftra
que íeus intentos eráo fantos : & que ò caminho
íieft€s princípios era tomado puramente por amor
de Deos,& por ler viço do icu R ey, íen> outro in-

terefle algum : ôcaffim tudo lhes fuccedia prol-
peratncntc.

Engano inopinado. He engano náo cuydat-^o, ifto

diz o Poeta, porque GS noiios cuydaváo que eíh-
vâojâfòradctrabiilho, icndo tanto ao contrai ib.

31

Emnosmoflra a T>ivlnaTrovideKCÍa,
'D e[tesportos apouca fegurança^.

Bem claro temos tijio na aparência^

§liie era enganada a noffa confiança.

Mas fois faber humano.nem prudência^
Enganos tão fingidos não a^cançi^

G' tu Guarda "DivinaJem cuydado
De quem/em ti nãopôdeferguardado,

3 ^'

Se te move tanto apiedade

Tiefla miferagente peregrina^
^'le [opor tua alúfjima bondade^
T»agente ai f&lvas^pérfida,^ maligna.
Nalgum portufeguro de verdade
C onduzimosjá agora determina^
Ou nosamojira a terra que bufamos^
Toisfòpor teuferviço navegamos.

Ou mi amofira a terra ^uebufcsmoi. A terra que
os Portuguczes bulcavâo

, & por cujo refpeyto fe

offereciâo a tantos contraftes , & trabalhos , era a

índia.

Camões Commentados, ^ç
*D'entre as Nimphasfe va^^quefaudofas "

Ficarão dejiajubttapartida.
Japenetra as EJtrellas luminofas^

Jà na ttrceyra Ejphera rtcebida.

Avante pajjat fè là nofexto Ceo^
'ífara onde efiava o Tadre fe moveo,

là na terceira Efphera recebida. Chamaã-íe ês
Ceot, Orbes, ou Elpheras

, por terem a figura re-

donda, & circular, pela qual razão o mundo tam-
bém íe chama tlphcra:porque a Efphei a he hum
corpo 1 edondo , & lolido , de huma fó iuperficie,

como huma bola, ou pella, 6c «íTim os AOronomi-
cos indifferenteaientc uíaó deites vt.cabulos:Or-
be, Cucijlo, Elphera, tomando hum pelo outro.
E diz, quefoy recebida noterceyro Ceo.que he o
fcu lugi<r por orden-. dos l-lanetas , porque a Lua
tem opnmeyro , Mercúrio ofegundo , Venus o
terctyro,G So! o quarto, Marte o quinto, Júpiter
olexfo, Saturnoo iLtimo: & queiemovec para o
íexto Ceo,^ que heolugar de Juj^iter íeupay ,ao
qualhia fallar fobre as coufas dos Portuguezes.
No canto decimo fe trata mais lareamtnte do
Ceo, ôc Planetas.

34
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Vviõlhe ejias palavraspiadofas

jífermofa Dionej^ commovida

Como hia afrontada do caminho^

.1. Tani ftrníofa nogeflo fe mofrava^
^íe as EJtrellas o Ceoyê o Ar vizinho

E tudo quanto avia namorava:
^)os olhos^ondefaz feufilbo o ninho

j

Huns í/pnitos VIVOS tnfpiravai

Com que 'Poios geladas acendiay

E torna va dojogo a Efpheyajria,

Doi olhos onde faz, feu flho o ninho. O filho de
Venus he Cupido , a que os antigos enganados
chamaváo Deos de Amor. Diz Luís de Camões,
que o Amor faz feu ninho nos olhos

;
porque o

pnmeyi o encontro , & principio de aftcyção fe

caufa com a vifta. Dcnde difie Propercio, Sinef
cts , 6culi fuTít in amore ducts. Os oihos laó guias no
amor, Sc Virg. nasEglog. U( vjdi, uí ftrij, a vifta

fov caufa de minha perdição.

Cem «fue os pôloi gelados actndia,

E tútnava do fogo a E/phera fria. Pelos pólos fe

entende o Arólico, & Antarâ:ico,que he Norte,

& Sur, CS quaes chama gelados, pela grande frial-

dade que naqnellas partes ha , caulada da aulencia

do Sol; do5 pólos natey atraz no canto prjmeyro,

oytava2,4. Quanto a declaração deíle higar;quer

o nofio Luis de Camões por efíes rodeos raoftrar

a força, d^ poderdo âmor,do qual todos os Poe-
tas afíim Gregos, como Latines efcreveraó muy-
tas coufas, os Gregos Ibe chamão. Patídawator, do-

mador detodasas couías;pinta-fe comhum ramo
na mão direyt^i , èc hum peyxe na elqucrda, para

mof-

"!»
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t nftrar aue íobre todas as coufas tem domínio; & quem himos tratando , que morava no monte Ida.

Subearazão ,
porque diz o noíTo Poeta , que Ellasieforaó a elle , & lhe fizerâo pndes pro-

acendia os poios congelados , & esfriava a El- mefias cadahuma porfi,propGndo.lheocafo,mas

i^heradofoec .
para moftrar que não ha coula eikdeu a maçam a Vénus ,

pcrlhe parecer mais
jun-iau & ' » ,

* r „t^ o,,í /.i-o a narrpnnrniie íp havia de alran-fermoía,que era a parte porque le havia de alcan-

çar. Kfta he acauia porque Vénus favoreceofem-

pre a parls,& Iht deu erclem,com que fnrtaíTe He-

lena a feu marido Mcnelao,quefoy eaufadeXro-

ETor màu namorar o Joberano ya fer qucy mada pelos Gregos.

TadreJe quemfoyfépre amada,&cara Se a v,ra o caçador. Efte Caçador foy Afteon
' ' 9^ _7 j^J r _ gj^^ de Ariíleo, & Autonoe. Contáops Poetas,

que apertandoo hum dia a calma , Sc ícde, fe reco-

Ihco a hum valle onde eftavahuma fonte, 6c che-

gando-le a beber aceitou de fe encontrar com
Diana , que os antiguos tinhaó por Deola da Ca-

ça, a qual lceftavaTavandocon)íuascompanhey-

ras na mefma fonte. Tomou-fc tanto Diana de

Aéleonaacharnaquellecftado, que o converte©

t. ,, r rr -r r^„««-s« «c cm cervo: ouuallosocsleusmcfmos cães dcfpt-
Sebeaprerenta affi, umo.o ^^''y««- Montão as M^

^^^^^^ ^^^^^ ^^.^^^ ^^^^ J
fabulas , que Hecubamolher de rriamo Key de ^ v. r
Troyaíonhou huma noyte andando de parto.que MetamorpUoiis.

lhe lahia do ventre hunia chama de fogo , que

queymava a Troya. Atemorizado Priamo difto, ^6
perguntou ao5 fabios de íeu Reyno a declaração

^ creíposfics de cnrofeefparziã»
deite lonho: os quaes refponderao ,

que havia íua | |
" ^-^ ,/ a \.^^;^.

molher Hecuba de parií hum filho que havia de ^^ '/ ^'o i cilo que a neveefcurecta,

fer cauladadeftruiçâo de Troya. Sabido ifto tra- jinácr,('vas iadeastttas IhetremtaOj

tou Priamo com fua molher febre a morte do fí- Cem qii: m (inorhymiítiai & naoje Víã,

que refifta a feu poder.

35

Tor mais namorar o foberano

^ Tadre^de quemfoyfépre amada,& cara

Se lhe aprefenta affi, comoae Troyano,

Na felva Idéajdfe aprefentdra.

Se a vira o Caçador^que o vulto humano

Perdeo vendo a 'Diana na agua ciara

^

Hunqua osfamintosgalgos o matâraÔ»

^eprtmeyro defejos o acabarão*

Ihojpara que em parindo fe mandalTe matar. Naó
fomente não fez Hecuba ,oque Priamo leu mari-

do lhe encomendara , mas mandou a hum leu cri-

ado , de que íe fiava , levafleo mininoaalguma
parte ondeie criafle fecretamente, & lem íer co-

nhecido. Foy o minino criado no mente Ida per-

to de Troya , onde depois de fer moço de quinze,

ou dezafieisannos , foy tido entre es moradores

daquella terra em tal reputação por fua habili-

dade,ôí enpenho,que não havia em toda ella cou-

fadeduvida, que elle não determinaflc. Quanto
ao nome , foyihepofto Alexandre pormandado
de (ua máy.Sc depois de conhecido por filho d*El-

Rey Prismo, foy chamado Paris ,
queemlingoa

EoHta quer dizer engeytadojcomo elletoy.E não

ie chamou Paris á paritatc,queheigualdade(ccmo

todos os demais querem )
por faber com igualdade

tratar as coufas , como fez no negocio da maçam
douro, de que sbayxo trato. Succcdeo, que lendo

convidado Jipitcr, & tocos rsfallos Declcs para

as Bodas de Pelco Rey dt Tefialia com Thctis

filha de Nfreo , não toy clamada a DKcoidia,

pelo que agravada , & tomada de não fe (ayer calo

^a ah 6 / ri tinúfiu nias Ihefí* ião

Gude o JTcmno as alnas acendiaj
^

TelUs lizas cohmvai Iheire^ayão,

1)e[ejcs,que como erafe mrolavão,

Oi crefpoi fioiã'^vmeN&'j oVottz por cftas oytft^

vasrratindo como Vcnus apparcceo a leupay,

náo tem toufa de duvida.
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C"*
Omhum delgadofendalaspartes coirf,

^ Ije qt<etn vtrgofiha he natural repúTO,

Torem tu vt tudc efi onde^mm áefcUre

O veo dos roxos Unos pouco avaro:

Mas para que o defejo actndcjê dobre.

Lhe fcem diante aquelk cbjcilo raro,

Jáfe/í ntem no Ceopcr toda a parte.

Ciúmes em Vulc&no,amor em Marte.

dell:i,lançou em cima da mtfa onde eflaváo Tuno,
Palia.s, & VcnuSjhuma maçam d^ouro, com huma

Ciúmes et» Vulcatiit fiwor (w Marte. Não he para

difíimular a torpeza dos antigiios idolatras, que

HUM.- iiicçarod ouro, comnuma faziaófcus Deofcs homens, Sc eftes perdidos , &
letra que dizia : Tukhtsjt detur. Délká mais fer- diílolwtosem iodo o género de vícios. Oqucfa-

mo(a. Cada huma pretendendo ficar com a ma- ziaó pari crcib-rir fuás maldades, & viverem á re-

çam, rão tanto per fua valia, quanto por levara dcaíolta cm luas torpezas , como tratey no prí-

palma dafeimolura , quitcraólogo alli qucjupi- mtyro carto. Vulcano era cafado com Vcnus,5c

ter dera lcntença,mas clcufoufe,porquc Juno era JMarte, dizem os Poetas, que cometia adultério

fuamclhcr, ôciímã, Palias, & Vcnus luas filhas, coro cila, pelo que diZ aqui o Porta , que havia

pelo que as remetco a Alexandre, que era Paris de ciumcs era Vwlcano , &anur cm Maitc. VuU
csn»
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cano tinhaô por Deos do fogo , &. Marte da

guerra.
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M-<>»»^^

EMoftrando no mgelicofemhl^nte

Co' o rifo huma tríjicza mijturadat

Como dama quefoy do tncauto amante

Em brincos amorofos maltratada,

^uefe quefxaSèfe rinum mejrno infiantet

Efe moflraentre alegre magoaã-r.

Tieftaarteã 'Deofa, a quem nenhum.j iguala.

Mais mimofatque trijte ao "Padrejalia,

SEmpre eucuydeyj Tadre poderozo^

Refará as coufas jq eu dopeyto a;no£e,

Teachaffe branão,afabel,Vè amoroJOj

Tofto quea algum contrario Ihepefaffe,

Mas pois que contra mim tevejoirofoy

Sem que to mereceffe{nem te crrajje%

Façafe como Baccho deierniina

jíjfentarey emfim,qíiefuy mofina.

vra, cDMi que ficaaoraçáo imperfcjrta ; o que he
muyto ufado nos Poeus para raoítrar algum ct"-

feyto de ira,ou indignaçáo,o qual íe moftra muy-
to na imperfeyçaó da oração , como aqui : que
pois eu íuy,encédc-fe TOoíina.E Virgílio na Ene-
ida: ^uotego, Osquaeseu, entende- Iccaftigarey.

Eem outros muytos lugares.

Ogram Tonante. Tonante , charoavão os anti-

gos a Júpiter ,
quetinhaôpor principal de feus

Ídolos, de tono, as, palavra Latina, que quer dizer

fazer trovões , por elle ler o autor deitas coulas

fegundo lua opmiaó errada.
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EDeHaí brmdas mojiras commovido^

^le m' verão de hum tigre ofeyto duro:

Co vulto 4Íeg re,qual do Ceo Jubido

Tornajeveno,& claro o ar ejturo.

As lagrimas lhe alimpaste acendido

HafiCe a beyja^^ abraça o collopuro^

'De modo que dulli^ fe /<? Je acharu^

Outro novo Cupido fegerara.

JU*'

Çiue MfveraS dt hum tigre o pyto duro. He o tigrs

hum snimal muyco cruel por natureza ,
peloque

os Poetas ulaó dcllc para exemplo de crueldade,

corso o nodo Luis de Camões neíle lugar. Dif-

fere do leaõ fomente na variedade da cor , porque

tem por todo o corpo huns fínaes pretos grandes

a modo de remendos compridos , que o fazem

muyto fcrmofo. O rabo muyto longo , comos
meímos finaes pict> s, & níTim a cabeça, a qual he

Stepovo que he meut por quem derramo redona;'.,âs orelhas faó pcqucnas,os dentes muyto
Âs lagrimas que em vão cabidas vejo, agudos,o pelccço curto, & groílb: come eíle ani-

Sem^re eu cuyâej. Imita neftas oytavas a Virgi

lio, o qual na fiia Eneida lib. i. mtroJuzaVe
nus fazendo outra fala lemelhante a feu pay Ju
piter, pedindo-lhe,favorecefle Eneas.
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^le aijàz de de mal lhe quero ^ pois oamo^
Sendo tu tanto contra meu dtfejoi

^Or elle a ti rogando choroy^ bramo
E contra mtnha dita emfim pelejo:

Orapotsporque Q amajje maltratado,
^erolbe querer mal^feraguardado,

M As morra em fim nas mãos das brutas

q,
pois eufuy.^ nijlo de mimofa[géteSy

O rofio banha em lagrimas ardentes.
Como coo orvalho fica afrefca rofa.
Calada hum pouco^como fe entre os dentes
Se lhe irt;pedira afalapiadofay
Torna ájeguila^à- indo por diante

J^he atalha o poderofo^^ gram tonante.

gwe foii eufup U!a aqui elegantemente de hu-
ma figura a que os Gregos chamâcapoílopcfis, 5c
os Latinos oblicentia,ou reticentia, <]uando cala- Corno minko da awa egpig«do, Humas das cou=
mos, Sc deyxanios depor na oração alguma pala- íasem queoPoetamoílra leu engenho, & erudi-

ção,

mal do que caça ,& acomete ,& mata todo o gé-

nero de aniiial por muyto br^bo queleja. Mar-

cial in Ip. 6bac. E, igrau). 18. efcrevedelle,que nos

Efpedtaculos Romanos matou hum leaó. He de

elpantola ligeyi eza ,
pela qual rezáo os Poetas o

fazem filho do vento Zephyro,& o nome,que tem

o moftra;porque tygre em lingua Perfia, Índia, ^
Arménia, he a fctta, nas quaes partes lhe pu-íeraó

efte nomc,6c delias veyo a nos.
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I"'

Com ofeu apertando o rofio amado,

^ §lue osfaluçosj^ lagrimas augmenta^

Como minimo da ama cafiigado,

^e quem o afaga o choro lhe acrecenta.

"Por lhepor emfocego opeyto irado ^

Muytos cajosfuturos lhe aprefenta,

Dosfados as entranhas revolvendo,

T>efia mamyra em fim lhe efiã dizendo.
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48 CántoSegunào,

çaó , he nas comparações > asquaesfaótâopro- zendo-lhemuytAsproineiras,endencáraparaíera-

prias que nenhuma vcatagem lhe fazemos an- pre,fc Júpiter a requerimento de Palias o nâocC
tigos. torvara, con: o conta Homero na Odiflea ,&qut

Dos fadoi as entranhai rtvelvenáo. Dos tados íc por ordem dos Latinos hc o livro quinto,

veja a nofla annoiaçaÕ no primcyro canto oy- St ^nutíor «s ftyts ftnartu. Antenor foy Tro-
yano de náçâo(íegundo achocfcrito) vendeo fu»

pátria aos Gi egrs. Efte depois de ter deílr uida,&
qucymada Troya, fcrecolheo a Itália, &fdificoii

huma Cidade no território de Veneza> áquaida
leu nonre chamou Antcnoria . hoje fechamaPa-

dua.Eftas palavras , que o Poeta aqui põem , laó a

imitação dè Virgilio nafua iEneida , & porque
trattâo da chegada de Antenor a Itália , & conao

edificou Pádua , & juntamente fazem menção do
rioTimavo,& de modo que parecem moftrar que

edificou Antenor a Cidade ao longo dclle , não

íêdo aíIJm.Entrc Varóes muy doutos ha fobreeíi

te rio grades akercaçóc5»as qaaes declararey a^ui.
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17 Ermofaflha minha não temais
' Perigauígum nos vefjos Lu/itamSj

Nem que nimguem comigopoffa mais,

^eeffes choro/os olhosjobtrams.

G^e eu vosprometoJilha que vejais

Efqueceremle Gregosy^ Romanos
Telos illuftresfeitosyque efiagente

Ha defazer naspartes do Oriente.

.\r-\

Fermofê filha. Ncíla repoíla de Júpiter a Ve- Jlntener fotuit meãip elaffus Achivis

nus íua filha , lhe vay contando todas as coufas llljricos fentttare finus^at^ue inuma tutm

que haó de acontecer aos Portuguczcs na índia, Jiegna l iluumor»)», & ftntem juptrare Timavi:

ic cofta de Africa , & como haó de pof eftàs par^ 17»^^^ per era nexim vafio cum murmunrMntú
tes debayxo do jugo dos Reys de Portugal. h mure praruptutn , & ptlago frernit arua fonanti

Hic tamtn tile Hrbem Patavi, fidef^ue Ictavit

^. 7ettere>um,(^ gttiti ncrritn dedit.

.—^ _. _ - 7c7>,r> ^ Queyxando-fc ^'enus a Júpiter, &recontan-
/-X Veje O facundo ^Jljfes efcafOU do-lhe os trabdhos que feu filho paflavi» , dizw
V 4^ ^efir na Ogygia Ilha eterno efcravOj <3efta maneyra : que pede Ar.rcnor hum tão máo
Bfe anttnor osfyospenetrou
lllncos^é' afonte âe Tmavo,
Efe opiedofo Eneas navegou
'De Scylla^ér de Charybdis o m<^Y ^ra-vo,

Os voffos mores cotifas intentando

Noves mundos ao mundo irão mofitando.

homem; efcppar da&máosdcf Giegos,paflar oroar
Jem perigo,e;^trar por terra firme pela Efclavonia:

& paífar a fonte de Titnavcôf edificar Cidade on-
de el!e , & os feus fizefíem aílenro. Eftes veríos

dá© em que cuydar a homens doutos j & curiolos

das letras humanas , principalmente a cerca do rio

Timavo , do qual o Poeta aqui trattadepropo-

fito, frbre o qusl rio ha grande contenda entre os
C^Ê Çt o facunâe Ulyj^es. Facundo he palavra homens que labem. Eíle rio he nos confins de

Latina, quer dizer eloquente, & copiolo de pala- A quilea Cidade da Senhoria de Veneza,que cftà

vras; tal dizem os Poetas , que foy Ulyfies: & por pouco irais de trcs Icgcas òo mar. Defta Cidade á
eftarezáo o faz Homero muyto mimoro,& íave- outrapornomt Trieíl^ (aque os Autores chamaõ
recido de Palias, que os antigos chamaváo Deofa Tergtfte ) haverá fete legoas ao longo^da cofta.

da Sciencia , & lhe dá por epitheto c Divino Junto a efta Cidade eftàhuma Igreja do nome do
Ulyfies : para encarecimento de leu aviío, & dei- Bcmavfnturado S.Joaó,da qual fe vem hun-as íer.

cnçaó. Efte foy com outros Cavalleyros de Gre- ras afperas , & pedregbfas , de cujas quebradas, &
cia á conquifta de Troya , onde fez muytascou- quedas fe faz hun) valle,n( quaHejunráonuytas
las dignas de memoria. Depois de Troya deflru- aguas que correm dos montes que tem aoderrc-
ida, caminhando para fua pátria Ithaca,paírou no dor. E porque efte vallehe fundo, & cercadodas
mar muytoítrabalhos,&: perigos,dosquaeitralia lerrâsque o cercaó de maneyra

, qucasaguas que
largamente Homero na fua Odyflea , à quaJ p^?. d( Jias deccm , não tem por onde fair fora : a natu
efte nome, por não trattar relia de outra coufa le-

náo de Ulyfies, o qual na lingua Grega fctliam*
Ody£eus. Entre outros trabalhos que tonta Ho-
mero , huin hf efte de que o Poeta aqui íaz raen-
Ç.ÍO

,
que aportando na Ilha Ogygia , que he no

, ^ _ ._

niifr Jtnio defronte do cabo Lacinio , fry agaza- diZ Eftrabão Capadócio que faó fetc , & Mar
Ihado dtCalypfo, filha de Oceano, &Thetis,& ciaJ dizo mcfmo.
fcnluna duquclla Ilha , a qual por cftarazáo hoje
f n, dia entre os Autore» fe chama Calypfo : Cc de Et tu Ltd^o felin J^milta Tmavof
maneyra o agazalhou, que o não queria largar fa- lítc uhfepttmt Cyllarm kauft a^uat.

Ou

ífza IFie bulca remédio, 8c forvcndo-fe alli da terJ

ra , arrebcntáo ao pé dos ditos montes por difte-

rentes partes, a modo de fontes, com tanto im-
pero , & eftrondo, que efpantaó aos que o ouvem.
Eílas fontes , ou bocas por onde o Timavo fac,
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Ou demoílra como pâílando Caftor filho de

Ty ndarojôc Leda por aquelks partes, bebco o feu
cavalo Cyllaro Tece aguas : dando a entenderas
aguas do Timavo , que nafcem de fcte fontes,

"V irgilio diz que laó nove.

Umkper era novem 'vafio cum murmun month
It maré prarupium, ér pélago premtt arua fonanti.

Onde maravilhofamente delcrevc a íahidado
TÍ!navo,em dizer va/iocum murmure, pelo grande
ruido, ôceitrondo das aguas , de que laó caufaos
jauytos peneis com que as aguas le encontrão.
O lugar por ^de eíte no entra no mar (que he
junto a Cidade Tricft, de queatrazfalâmos) he
pelos naturaes chamado mar , pelas muytasque
lcva:dond.e diz aqui Virgilio:/t maré praruptum,&
pélago premtt arua fonanti-.vay hum grande, & impe-
tuolo mar

, que parece querer aílolar o mundo.
Deíics verlos de Virgílio tomáo alguns occalíaô
para dizerem

, que o Timavo não he nefta pira-
gem,mas que he hum no que pada pela Cidade de
Pádua, a que os antigos chamaváo iMeduaco , &
hoje pelos Paduanoshe chamado Brenta

, que faz
muy tas voltas pela Cidade, & por elle lhe vem em
barcob a proviiáo neceliaria dos lugares vizinhos.
Paraintelligencia dos quaes verlos le ha denotar,
^ue Virgiho não diíle que Antenor edificara Ci-
dade neilc lugar,onde o Timavo corre, mas falou
geralmente que edificara , não determinando lu-
gar

,
porque a palavra, hte, não he adverbio

, que
rnoítre lugar mas pronome relativo, que refere
Antenor

, &que le deve juntar com o i//eque fe
fegue:& aíTim ambos fignificão como fe tora hum
io. Htc tamentlkurbem Fatavi. Efte Antenor diz
yirgiho edificou a Cidade de Padua.E defte modo
de falar ajuntando o htc com tile , & fignificarem
«rabos huma mefma coula ufa muytas vezes Vir-
giho. Hunc tllum Fat is extrema 4 fede prefeãum , diz
no fetm»o

, & no meímo livro : hunc illum profcere
Utta Affim que a verdade do rio Timavo he a que
tenho dito.Quanto as fuás fontes não fe pôde com
ceitezaaffirmar ferem oyto,ou fcte.ou nove,pela
grande confufaó, & revolta das aguas que ha na-
quelle lugu, ao iahu,pelo que todos acertao.

KJeoptaào^o Ejuat navegou, deScylla, & de Cha-
r^bdu o mar bravo, lineas filho de Anchifes, & Vé-
nus foy tao pontual, & tão excellente Varão, que
mereceo ep.theto de piadofo entre os Poetas , co-
rno lhe chama aqui o nofloLui.de Camões , &
Virgílio ez muytos livros em feu louvor , aos
quaes de íeu nome intitulou Eneida. Efte Eneas
depois que fahio de Troya fua pátria, paflbu muy-
tos traba^lhos

, &pengos no mar , como cont/o
mefiTio Virgdio. Entre muytos hum rouy arnf-
cado foy o de Scylla

, & Charybdis, cachopos do
eítreytodeMeílina entre Itália, &Sic.l,a

, que
teradelargo m.l& quinhentos paílos: no qual cf-
plio de mar tão pequeno fazem as aguas grande
«itrondo

, ôc ruído , encontrando- fe huniascom

Camões Commentados', ^^
outras com tanto impeto , & furiâ , que parecerá
peleyjar entre fi,humas fogindo,& outras arreme-
tendo, que caula grande medo nos que o vem , &
efpantonosqueoouvem: donde fe levantarão as
fabulas de Scylla , & Charybdis , dizendo que na-
quelia paragem ladravâo cães , & havia outras
jmonftruofidades , o que tudo he pela grande re-
volta

, ôcfuria das aguas, como conta juílino , &:
outros. Scilla he hum penedo chamado hoje pelos
que navegão Scyllo . Charybdis he agua com gra-
des voltas, & rodomuinhos, o qual lugar fe chama
Gallofaro. A fabula de Scylla conta Ovidio nas
Metamorphofesjde Scylla,á de Charybdis larga-
mente Virgilio na Eneida. E(tas coufas de Ante-
nor, & Eneas pós aqui o Poeta, por ferem cele-
bradas dos Poetas anciguos,as quaes faó de muyto
pouca importância , em comparação das que os
noflbs Portuguezes fizerão nas partes da índia.

Fortalezas Cidades^^ altos mUro«
Tor eties vereis filha edificados.

Os Turcos bL'llacijfJiimsJ3 duros
'Delles (empe vereis desbaratados:
Os Reys da índia livres^ @ feguros
Vereis ao Rey potentefobjugados:
Epor elles de tudo emfimfenhores^
Seràõdadas na terra Lys melhores,

Fortaíez.ai. O que os Portuguezes fizerão na
índia, & as terras queconquiílái aó, he aflas notó-
rio, Scnefte livro fetratáo algumas, &: logo nas
oytavas feguintes : pelo que aqui feefcufa tratar
dellas,relervandoas para fcus lugares próprios.
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V Éreis ejie.que agora prejfurofo
'For tantos medos o Indovay bufcmdOj

Tremer delle Neptuno de medrofo,
Sem ventofuás aguas encrefpandox
Ocafonuncavijfo/é milagrofoi

^eferva,^ trema o marem calma eftandôi
O' genteforte^à- d<^ altospenfamentos

y

êiue também delia haÕmedo os elementosl

Vereis efie.^ue agora preJ/urofa.Eãc he Dom Vafco
daGama Conde da Vidigueyra,& Almirante mór
do mar Indico, o qual El-Rey Dom Joaõ o Ter-
ceyro elegeo por Capitão mor de huma armada
que mandou á Índia no anno de 1 5 24,, com titulo
de Viforrey : o qual mdo demandar a cofta de
Cambaya( como por regimento levava ) foy tão
grande o trctrior do mar , que fez deícorçoar a to-
da a armada. O que vendo Dom Vafco da Gama
levantou huma. voz, aitu diaendo;amigos prazer,6c
alegria , que o mal' creme cona medo de noz: como

!r, r

V

G refcr*
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Canto

.eferejoáo de Barros naterceyra Década lib. 9.

e. I. onde diz que muytos doentes da armada

com aquelle tremor íaràraó.

\7 Éreis a terrãi^ue a agua lhe tolhia,

' ^ue inda ha deftr húporto muy decéte.

Em que vão defcançar da longa via.

As nãos que navegarem do Occidentex

Toda ejta cofia emfim, que agora urdia

O mortífero engano,obediente

Lhepagard tributos,conhecendo

Nãopderreftfiirao Lu/o horrendo,

^'fèteli (t terra ejue a agoa lhe tolhia. Entende Mo-
çambique, no qual lugar (como fica dito) lhe qui-

zcraó eftorvar tazcr aguada.

^ue inda ha de fer hum forto «Quy decente. Hoje he

Moçambique a principal cfcala que os noflosna-

vios rem na navegação da Índia.

Lhefagarâoi tributos. No annode quinhentos

Scdous , em que Vafco da Gama tornou á índia

com titulo de Aliruranteroòr do mar, 6í com hiãa

frota de vinte velas, fojeytou toda a coftade Afri.

ca , & fez tributaria a El-Rey de Portugal aCi.

dade Quiloa.

A9
EVereh o mar roxo tãofamofo

, Torn& rfèlhe amarelio de infiadv.

Vereis de Ormuz o Reyno poáerofo

T>Kas vezes tomado,^fojugaâo'.

Alli vereis o Mftirofuriofo

T>ejmsmefmayfettas trajpafado,

^e quem vay contra os voffbs claro veja,

^leje refifiejContrafipeleja.

Segundo.

altura , como contí João de Barros nas Décadas.

Emconclufaóacordomar roxohedolaftro , &:

fundo da terra , & tudo o que os Autiguosdefta

matéria tratarão heíalfo , p isellesnem expen-

mentáraó,nem tratarão de raiz defte negocio,co-

mo os Portugiiezes o fabemos por verdadeyras

Relações , &; informações de noíias armadas, que

naquellas partes tem curfadojSc curfaó continua-

mente , os quaes com muyta curicíidade procura-

rão tirar a limpo a verdade do cafo.

Vtreti deOrmuzo Reyno j!oderof0.A.C\áàdcàe Or-

muz , de quem o Reyno toma lua denominação,

eftà três léguas de terra firme , ficada em huma

pequena Ilha chamada Gerura , (pfc jazquafi na

garganta do mar Perieo, terá em roda pouco mais

de três léguas, toda muy efteril.íem ter de leu nem
hura ramo,nem huraa herva verde, nem agua.lal-

vo de huns poços,ou ciílernas: & íe a querem me-

lhor , a trazem da terra firme da Perlea , donde

também lhe vem ortaliça, verdura, fruyta, Sc ou-

trasmuytas coufas em grande abundância : que

Orrauznâo temde fuacolheytamai>queial , &
enxofre, em tanta quantidade, queuo ialtazern

laftro ás naoí>. Com íer eliarOdade era fi tJO eUe-

ril,nos Edifícios he magnifica , & groflk no trato,

•vai- ler elcala onde concorrem dio mundo todo,

k coo. lhe vir a efta Cidade tudo de tõra,he muy

abaftadii. ÔC abundante: & tão fermofa em fi, que

dizem os naturaes, que o mundo he hum anel, &
Or.nuzapedra. EUa Cidade tomou duas vezes

aos Mouros Affonlo de Albuquerque com gran-

de mortandade, & deftruiçâo dos da terra, como

conta João de B:irros , o qual trata de huma cou-

ia maravilhofa , de que o Poeta aquitaz menção.

Que fc acháraó muytos Mturos mortos de he-

chasfem outra tenda alguma , não havendo na

ncffa armada pefioa que atiraíle com arco.que pa-

rece que as frechas que elles atiravao ,
a elks n.eí-

mos ie virávaõ , & os matàvaõ , & affim mon lao

cora luas próprias armas, como diz aqui o Poeta.

, E vereis o mar roxo. A cerca do mar roxo , por-

que nem Gregos, nem Latinos acertarão a caufa

defta cor , não tratarey do que elles difléraô , 8c

também por evitar proluxidade. A verdade , &
certeza que hoje temos pela experiência , exames,

& diligencias que os noflos Portuguezes tem fey-

to he cila : naquclle mar por cima das aguas apa-

recém manchas verinelhas,brancas,&: verdes, que

fazem crcr,aos que não (abem a verdadç,íer aquel-

la a verdadeyra cor daquellas aguas: O que não

heaiTim , porque feyto como digo , exame nas

aguas.tirando-asem baldes, Ic achou procederlhe

aquella cor do fundo , porque a agua emfihetáo

clara como nas outras partes do mar , 6caffim de

mergulho por ter partes nniyto bayxas , íe trazia

do fundo huma matéria vermelha de coral cm ra-

mos , 6c aíTim melmo das outras cores que por

cima das aguas apareciáo,6c náo lómenteíe fez pe-

los noflos Portuguezes cífa experiência em partes

bay xasjinas cm outras de mais de vinte braças de

5
o

\T Éreis a inexpugnável T>iofòrtei

' ^te dous cercos terá dos vofios fendo:

Allife mofiraràfenpreço,^ forte,

F ytos de armas grand/JJimos fazendo,

Envejnfo veras o graõ Mavorte:

T>opeyto LufttanoferoM> horrendo ^

T>o Mouro alli verdò>que a luz extrema,

T>ofalfo Mafameàe ao Ceo blasfema.

Vereis a expa^navd Oto forte. He Dio huma C\'

dade maritima no Reyno de Cambaya , a qual

alem de fer fortiíTima por natureza , £: merecer o

nome de inexpugnavel,tinha á entrada do porto

huma cadca de ferro muy to groíla, que o impedia

a todos , os que o queriáo tomar. He miiytofcr-

til,6í abundante do neceflario para a vida, muyto
íadia,



Lufiàdas de Luis de Camões Commentadss,
fadia

, & de muyto bons ares , & affim mefmo de E vereis em Coehtm afíínalaríe
grande trato hntregou-afcm guerra o Soidaõ Tanto bum peyUJoé>iL ^iníolenteBadurRey deCanibayaaNunodaGunha, por- é), / tU

'^ -^
,

J^^"-"-»^ *^J"^^**'^i

que o ajudou com alguns Portuguezes em hunia ^ ^Jt/saraja mats cantou Vitoria^

guerra que tinha contra os Mogores, por cuja via ^^ ''•^ meteça eterno nome/ègíorU.
íoyrcliituidoareueftado qucosMogoreslhe

, Vereu . imakz.a Inflent^rUd^Cananor HeCa»unhão tomado._Arrepcndcu-le depois & qu.fera nanor na coita do Malavarjnt e GoaXcochim:haver Dio a mao mas nao foy podero o para ,flo: fuccedeo efte cerco . de que o Poeta aqui fala emantes foy efta lua determinação caula de lua mor- ^gofto de , 5C7. íendo Vifo-Rerdaind a Do-n
te porque o matarão os Portuguezes. Quanto, FranaTcod^AÍn)eyda,& Cnpuârda fortaleza deaos dous cercos que aqu, trata o i^oeta,o pr.mey- Cananor,Lourenço de BrUo Paílkraô neft cerc^

&Ãí.rtn a'^,'^'^^?T'^'^°''°"'^'''
os Portuguezes xnuytostrabalhoX>".I^edÍ

6. Cap.tao de Dio António da Sylveyra anno de & lendo muyto poucos houveraô^rand^ vuo-
rs;?8. & o fegundo Goverrmdor Dom Joáo de
C allro

, o qual dcfendeo Dom Joáo Malcarenhas
anno de 1547.

G'
Oa vereis aos Mourosfer tomada,
A qual-htrà depois a rerfenhora

T>e todo o Oriente,^fublimada
Com os tnumphos dagente vencedora:
AUt foherba.altivay& exalçada
jio Genttosque os ídolos adora^
'Dwofreyoporà.à' a toda aterra
§u.e cuydar defazer aos voj^osguerra,

Goa vereis aot Mouros fer tomada. Goa he a me-
tropoliEpiícopal da índia , &o património dos

nas de El-Rey deCananor.Sc do Sainonm,que o
ajudava.

E vtras Calecut desbaratar/e. O Malavarhehu-
ma das Províncias da India.em cuja coftadiílemos
atraz eíbrCananor. Começa efta Província no
monte Dcly , & acaba no cabo do Comori , entre
os quaes dous términos haverá oytenta léguas de
comprimento. Dizem os índios que efta terra do
Malavar foy cm outro tempo mar, o qual correo
pura as Ilhas de Maldiva.quc eraó naquelle tempo
terra firme, Sc que delia maneyra a terra que ago.
rachamáo Malavar ficou £irme,& as Ilhas deiMal-
diva alagadas. Nefta Província do Malavar ha
muytas, & muyto ricas Cidndes, das quaes Cale-
cut he a principal,de que aqui o Poeta faia, por ler

a principal elcala, & mais rica de toda a índia: por-
que nelU fe achaó em abundância todas as couiasTi ^\,^ ,u b 1 —-»--- r-' """""" "^o v^"^"^"i 't a«-iirtutiu.iuuMuancta couas as couias

pft/rH í F "l^,"^^'^^« P^''^*^. Eftâ fituada queos homens bulcão para fuás mercancias , ÔC

Guerdi7e7rr- . T! '^^"'^^^ ''''°^- Humaimperfcyçãotem.que he ferem to-

SuaL^nr. iTn. "'' ^"''í'',' ^'"^'' teveanti- das as calas palhnças.falvo as dos Reys.& dos íeusguanicnte^ tantas pagavao tributo aos Senhores idoIos,quelaó telhadas,& muyto ricamente euar-

cellínrt K í? "y''' "obre ,
de muyto ex- necidas. He Calecut muyto fcrn-ofa á villa

, por

m vmWi /'"' ''^.'"^
'
^^ eíhrfituadanacoítadomaraolongodehumar.

r/fa!m f m^'""'" f'^^?'""'">''"^""^P°''- lecife com muytas hortas
, quctem muytas fruy-

lat fT i '
P°'"/'''''°^'''^'^"^'^'"'y^^'^'^« tas,ortaIiça,& muyto boas aguas.Toda a terra doagua laigada por entradas

, que o mar hz na terra Malavar fe chama Calecut dS ne me da Cidade.&r

nnèVJ""Tr"'° .^^^'g""* '-"os de agua doce, o Senhor da terra Samori,que he como entrenós

TJeZ A
'''^^^^^''^''y^^^ Cidade duas Emperador

, por fer o mayor Senhor de toda

cou arA""'
'""^ '^*'"';°'-' ' ^^§""^^«'2^ ^' q"3l fi- aquella Provinaa: & ao qual todos os mais anti-

dm hTr°^^^"'P i o'''°'^"g"=^" '%hum guamente obedeciáo. Efta Cidade foy entrad»

aZnhenr TT?.'' ^T^ Catherina,de mil & dias noflos,queymada, & deQruida no mez de Ja-

nnfi^.nr^^i '^ modo dc íua touiada fe trata ncyro de 1509. o pnmeyroanno da governança

i.r .

^^'"''''

j r
^^ Afíonfo de Albuquerque, ôcdcsdaquclle tem-

diz nnrnTT^' '^'^^''^ ' ^'''"' f''^P P^^' 1^0 po ^càra fogeyta para iempre , le na entrada fe

M ^ j '^

T
°* '^^"^ ^^ armadas contra todos não defmandáraÓ os nofibs.

renWn^^^ír^ a ,"í^ ' ^"^ P^'^ ""^y"*" P^"^ ^^^ ^ '°'^^*' ^'" Coíhtm. He Cochim cabeça de hum
T^rrnnròoi '''''^"^'^y^'^"â°^'=y^^ Rcyno chamado aflim,eftá 50. Icguas dc Calccutzer couia alguma contra os noftos Postuguezes, & na cofta do Malavar. Com os Reys dcfta terra ti-ten as que tem conquiftadas

, porque eftá Iempre verão fempre os Portuguezes muyta amizade , &com rnao armada oara acudir ^ rr,ric=^c.,„,r-/ ^.^ r^^„ /t„.-i; ° _ua„,- il.ij .

'com rnao armada para acudir a todas as partes.

VErets afortalezafpffemarfe
T>e Cananor com poucaforçará' eente-

Eyereis Calecut desbaratar/e,

Qfdadepopuloja,^ tão potente.

em toda a índia nunca acháraô lealdade , como
nefte Rtyno. Aqui tem El-Rey de Portugal hu-
ma fortaleza muyto fermofa ao longo do mar, &
a principal feytoria da India.por haver aqui gran-
de carregação, principalmente de pimenta.

Ajjinalarfe tanto hum pejto. Efte de que aqui o
Poeta tratafoy Duarte Pacheco , que fez em Co-
ehim maravilhas contra o Samori Senhor de Ca-

Gi lecut,

G
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:.->v,X

'|i i

C# - , .-. v^ I rur.r,.;írra DeDoBdo desbavatefdsjmopai^a a li,^'

K..e.defenraôa'El.RTdeCo^'^^ ^^^^rSll
o SaQiori,ôc outros muyto, benhores ^o Mauvar

^^^ António Ic matoU' goíii luas pi-opna&

per(lguiraó,por fer atn.go c os Portuguczes, coma
"^^^^f*^

^^^"^^ ^, ,^,^, ^e cincoenta & íe.s annos.

Ure o noílb Poeta no canto decmo.
"'^dVndTfer Cleópatra r^orta : oquedlaíczfin-.

•

6)«e CyfÃ.r.V ^<3..Por Cy thara entende a Poe- ^VY^^^^f^^^^^ ^
^^^^ Plutaroo.por certos, def-

fia , pela grande conformidade que ncftas Artes
f^^^^ ^^"f'^"^^ .i^, houve. Cleópatra fe matou.

l,b
ralsM'ufica,êcPoefiaha. Oqueo Pc^taaqui

g^^^^ ^rentr da^^^^^ Veileo^atcrculo, ÔC,

dz para encarecuTienco da grande cavaliena de «depois ue cun
^ ^ ^^^^^^ ,.ha.rtv^/i=i<;.

Duarte Pacheco: Sc que tudo o que os Poetas el-

creveraÓ de feytos granáés, não fe poderão com-

parar có 08 que fez Duar^^ Pacheco em Goehina.

5 í

Nnjncacom Marte injtruEiOy ^furíoCoj

Se vioferver Leu ate.qmndo Augujio

Nas civis Accias guerras ànimoJo\

O CapttãovenceO Romano injuBo:

^e dos povos da AuroraJS dofamofú

JSlilo,^ doBaãro Scythico,^ robufto^

A vt6lortatrazia,& preza rtca^

Wrefoda Egypcta ltndai& nãopudica.

curros querem, que com huuias cobras eha«iivadas>

aipides : indaque mílo não hà outra certeza, lai-'

vo levar OÔtavio quando triumphou defte luc--

eello, hum retrato de Cleópatra com huma alpid©

em hum braço, & Propercio diz que d vio. A ba*

talha naval entre Oótaviano , & Marco Antomo

delcrcve Virgílio na iEneidalib.8,

G^ue do$ povos da ^uror^,& do famofa Ntlo. Con-

vocou Marco António para ella guerra muyta

gente de Períia, Arabw, Arménia, í<cScythia por

onde o Rio Baétropafla: Sedo iEgypro,queen.

tende pelo Nilo.

PrefodaEsi^pctalmda , & nã"» pudica .
bntende

Cleópatra Raynhado iÈgypto ,.
termota ,

mas

pouco honeíta.

54
ÍJurtca com Marte infimclo, & furiofo. No Epy-

Omovereiso mar fervendo acefo

ro,que hoje fc chaaia Albanja^ha hum^a penmlula, | i„cendios dos volhs peltyjand9

â que Piitiio chama Leucadia , onde diz haver V > ^^^jn
^'J»'^^'^*^ ZJLreíO

auaspovoaçóes , huma por nome Leuca, outra Levando o idolatra, & MouYOprelo

Nerito: neíta Ilha eílâ o cabo Leucate , & perto T>e Nações diffetentes triufnyhando,

outro chamado Accio , que hoje Ic chama Cabo Efojeyta a rica aurea CherjotieJOi

fiv>alo : na qual paragem fõy aquella batalha na- ^^^ ^ íonginquo China navegando'.

vai entfe Âugufto, &: Marco António, tão ceie- -^ ^'-^^'--.'

brada pelas hiftorias : em a qual Marco António,

ôcCleopatraRaynhadc Egyptoforáo desbarata-

dos. DizoPoetaquettrvia Leucate, não porque

nellefoíTe a guerra, pois era no mar, fe naó por fer

muyto perto delle.Ou porque da peninlula Leu-

cadia , que aqui entende por Leucatej vinliáo al-

gumas ajudas, & apercebimentos de guerra, Uia

da phrafc Virgiliana:Fervefe LcUcaté,&c.iEneid.

lib.8.

O Capitão venceo Romano injujlo' Efte Capitão

E as llbas mais remotas do Oriente,

Ser lhe ha todo o Oceeano obediente,

E fomta a riu aurea Cherfoveío. He Cheríoncfo

palavra Grega comporta de Chcrios ..SçNilj>«i

terra, & Ilha: donde Gherfonelo hepemnluladif-

L-cn'tedallh.. Pôrqueailha h<= toda cercada d«

ír.ar:& a peninfula tem terra por onde fe cnt a em

t.rra firme : Sc porque Cherloneío he p-^»^;;;S^-

ralatodasaspen.nfulas ,
para fe eipecihcar a de

RoVano injufto, he Marco Antomo.que em to- que fe trataJe lhe ^^^reX^^^
/^^^^^^

das as partes onde efte ve cometed muytasi.oufti- te, como a Malaca
^^"^"'^"'"je^etrá^^

ças .
'& fez muytosaggravosá gente Vegover.

t^-^''X^'líl^^^^^^^
nava : como fe pôde verem Plutarco na fua vida. ^°/^^.^''°'^,^''í^''^,í' °

e ^^ « nropru.«que
Eftandb eítc Marco António por Governador do de íe tira n. Ilha ^^^^^^/^^^^^^^^^P^uy^^

Oriente , embaraçou le com Cleópatra Ray nha os Antigos ^^amarao Aure^ Ch^^ onel
, y

doEgypto . Scrcpudiou a oytava irmádeOaa- f ^^^^""V"^ ^pX^d^Tcab^^^^^ o
Viano Angufto . & roubou o povo Romano por fituada Malaca.

,
^^^l' .^''^.''f.f

"
gráos &

enriquecera Cleópatra , dando-lhe muytas Pro- Reyno affinj ^^amado :
efta cm dous g

vincias,& Rey nos.Oftaviano fofrendo mal a inju- meyo da hnha para a P^«^^
;:^J

^^
^^j^^^^^j^S

ria feyta a fua irmá,& os aggravos, & «frontas qUc to bom porto
, & '«•^^'l"^"^

f;;^;;j,'
'

,
^^^^ o

fazia ao poTo Romano,fahio de Roma com gran- do mundo ,
porque de tod s

^^^""^^;i;%";yy'^°
de cxcrcL em bulca de Marco António , & Cie- abundante. E p.ra

'•^'"^^^^^Ve"t^ d^^^^^^^^
opati-a:osquacstambemabalaraôdoOrientecom póde dizer, baífaot^i^thetoquetçm d ouro,alh^

omefmodclenho , & nefta paragem do cabo Fi-

galo (dequeatr'astratamos)aqueosLtitinof cha-

máo a£lt», fc encontrarão, & tiverão hunia cruel

batalha , na qual foy vencido Marco António, Sc

per haver muy to nella,como por ler icrmofiflima,

& cheyade todas as couías boas do mundo. h,[ta

ganhou aos Mouros o grairdç Afl^on(ode Albu-

querque dia de S.LoUTenço , anno4e i jit. teri*

' ^ dolhc



Lujiadas de Luis de Cãí^ô^s Còtnmentados, **
dolhe já dado outro combate em dia de Santiago Lhemanáamms,qmtmfolthos IhemftrúA
da meírna era

,
como le pode ver nos feus Com- ^tma onde quieto nfoufajfe.

'

\ : ^]|

ment.na 5. part._ 6cjoâo de Barros na z.Dec. lib. j,

E tnoâo filha minha^ quede geyta

Por filho ãe Maya. Entende Mercúrio filho dé
Jiipicer

, & Maya , {ilha de Atlas Rey de Africa;
Eíte fazem os Poetas meníageyro dos falios
Deoíes , como aqui diz o noílo Luis de Camões:

Amojtrarao esforço mau quehutm^o^ fingindo que o mandara Júpiter leu pay com rei
§^ie nuncafe verá tão fèrte peyto

'\Do Gangetlco mar ao Gaditano'.

Nem das Boreaes ondas ao eflreyto^

^e mo/irou o agravado Lufitano:

'^tílio que em todo o mundo^ ãe afrontados

Rnjulcitajjem todos os faffados.

Do Ga»^eiis9 mar ao Gadttaftê. De Oriente a

Poente,porque mar Gangetico he o mar da Índia

Oriental , chamado affim do Rio Ganges ,
que a

rega. O mar Gaditano he o mar Occidental dito

ailim de Gades,que he a Illha Cadizno Poente.
JSJem das Boreaet ondas ao eflreyte^cjue mo^rou o ag-

gravado Lufítam.Poc tfíiàs palavras entende as ou-
tras parttS do mundo^que laó Noite,&: Sur. On- j o ,

das Boreaes he o mar do Norte chamado aíTim de ^ de/ta arte a Meimdefoy chegado.
Boreas vento,que lopra daquellà parte. Eftreyto,
que moftrou o aggravado Lufitano,he o eítieyto U pelo ar o Cylleneo voava. Gylleneo he MercU-
de Magalhães, que cae ao Sur.O que o Poeta quer rio, chamado aflim de hum monte de Arcádia châi
dizer por eíles termos de falir , com quejupitc-r mado Cyllene, onde era venerado. NeílaoytaVá
encarece a valentia dos Portuguezes hc , quede defcreve as infignias que levava Mercúrio, quando
Oriente ao í^oente, & do Norte áo SUr, em que fe hia levar íuas embaxadas. Xudo o que he nt^^^~
comprende o mundo todo , nunca houve gente lano para declaração deita oytnva . (e nóJe ver

cado aos Portuguezes,aviiando-os da trayçáo quê
lhe em Mombaça eftava ordenada

, Sc que logo
défle ávelacaramhodeMelinde. '*

E para t^ueem Mombaça aventuraJoiTft Môba^jl
íe veja a noílaânnotagáo no canto primeyro oy-
,tava 54.

A^pelo ar o Cylleneo voava
Com as afãs nos fes â terra decgj
áua vara fatalna mão leiiava

Com que os olhos cançados adormece:
Com ejfla as trtfíes almaS revocava
^Dos infernos,& o vento lhe obedece,
Ni cabeça ogaiero coflumadOj

De Mi;imde
mais cstorçtida que os Portuguezes. Qjânto ao
Fortuguez aggravado , de que nefta oytava faz
menção, he Fernão de Magalhães, oc^uulaggra-
vadod^El-Rcy Dom Manoel, por lhe não que-
rer acrecenrar dous toftóes de moradia por n\ez»
Í4hio de Portugal, & le toy a Caftella;&; noanno
de mil & quinhentos Si d.zanove , í^ihio do porto ^^ _. ^-/...„. ...... .,«.«., ^ruru,

t'co''o oinrv''"'''
'.'•'";

^í^í^^^f
M.^- ^eonome tlíuftre abumcerto amorobrtga,luco.o qualtoycorrer.doacoíladoBrazil acéo tfr^^^^^^/. ^j f^

^
Rio da prata, que era jà deícuberto por parte de êT.f " ^'*''''

' ^'J^
amado,^ caro.

r.aftella.£ caminhando chegou a hum Rio.a que

no canto pnmcyro , oytava 20.
trato na oytava leguinte.

C0nj7go afama leva,porque diga

Tio Lujitano opreçogrande f 8/ raro.

'Dejla arte vay,fazendo a gente amiga
Co o rumor famozif/imOj&preclarOi
ydMelinde em dejejos arde todo,

1)e ver dagenteforte o geliottS modo,

Configo afama leva. Enojada a terra de Jupíterj
&dos mais falfos Deoíes por ihe deftruirem os

poznomede.S.Juliaó que eilá em quarenta Sc no
ve grãos, onde invernou na entrada de Setembro,
no qual tempo começa o veraó naquclla terra,la-
hirão do Rio, & defcubrirâo o efl:reyto,a que pu-
zeraon0iiie.de MagaIhães,do nome de Fernão de
^IugalhãesCr.pitáodaqueI'as cinco velas , & da- ^v uu. ...... ....us i^coics pur .uc ucuiuucm os
queiia armada, o (jualeftá ea> cincaentaSc dous Gigantes feusfilhos.criou novamente a fama paraPraos da hanHa Hr. Q.... it i r i_ • -- o r f

lhe delcubrir feus vícios , & para razer notório ao
mundo, quaó perverfos, & eítragados homens fo-

ráo , comodiz Virgiho lib. 4. na lua Eneida. E
porque o officio da faraa hedizertudo , apmta
aqui o Poeta em companhia de Mercurio,para de-
clarar aos Melmdanos o vuioi dos Portuguezes.

Da fama fe veia a noUa annotaçâo no canco nono,
oytava 44.47.88.

^c o nome tila/ire a hum certo amor obriga. Coulã
jDatural he aíFcyçoareaileas peílbas agente excel-

iente

grãos da. banda do Swr.

COmo ijlodiffe,manda ocmfagrado
Filho de Maya a terra,porque tenha

Hum pacificopor tOy &fnfJegado,
^<ira ondejern r eceyoc frota venhm\
Epara que em Mombaça aventuraái
Oforte Capitãofe não deimha.



ôl

-
^ Canto Segundo,

iente em alguma arte , & qucrerlhe bepn , Sc inda

que as não conheçáo , íenáo de ouvida fomente:

donde veyo aquelíedito táo celebrado, Vinui glo-

ríam,glorta amarem parit. As boas partes fazem, que

os homens jejáo conhecidos por fama. Eftafama

faz que a gente le lhe affeyçoe.

14 Melinde em dejejts arde todo. Melinde eftà na

cofta de rtfnca, a qual íe chama hoje cofta de Mç-

linde ,
porque nelte lugar foraó os Portuguezes

bem recebidos , como pelo contrario em Mom-
baça, ÔC em Moçambique, que laó na meímacol- . ^

ta-tiltà Mehndc ac Mombaça 1 8.1cguas ties grãos Onde fGãts jeguro agazalharte,

da banda do Sur. He Cidaue grande , 6c bemar-

Ql^ãdo Mercúrio emfonlòos lhe aparece

'Dizendo: juge^juge Luzitano

'Da ciUda que o Rey malvado tece,

Tor te trazer aofim^& extremo dano:

FugejqueQVentorte o Ceo te favorece

j

Sereno o tempo tensão' o Oceano.

E outro Rey mais amigo n'outrapartCt

mantimentos. Naó tem bom porto, poríerquafí

cofta brava,6c ellar dentro de hum arrecife, onde

arrebenta o mar, mas tem hum campo ao longo do

mar, que lhe dá muyta graça. O Key de Melinde

deu Piioto aos Portuguezes que os ievaíie a Ca-

lecut.

DAlli para Mombaça log^parte^

Aonde as nàos ejiavào temerofas,

'itaraoiHe à gente mande^que/e aparte

í£)<« barra inimiga j & terras fojpeytofas:

forque muy pouco vai esforço/$ arte

Contra mfernaes vontades enganofas:

Youco valcoração^aftucia^&jijot

Se íà do Ceo não vem celefie avifo*

Se là do Ceo nXo vem celcfte avife. Dito he efte de

,..„.^ ~>.,igo n'outra pai te , eraoOe Melinae qi

os agazalhou , Sc favoreceo muyto diftereniedo.

que os receberão todos os outros defta cotta de

Africa,porque todos determinarão deftruilos.

62.

^'y Aõ tens aquifenão aparelhado

^ O hofpicio que @ cru "Diomedes dava^

Fazendo fer manjar acojiumado

^e cavaílosagentejque ho/peduva:

As Aras deBuJirts infamaao^

Onde r-s hofpede t trijies imolava.

Terás certas aquije muyto ejper&si

Fuge das gentes fíTfidas,&}tras,

Ohofpici» tjue cru Diomedet Java: Efte Dío-

medes foy hum ryrano crueliííimo de Thracia,

òe lã ao Leottao vem ceitjfeavtie. ijiio ne ene uc que fullentava os feus cavalioscom a carne , cC

Varão Câvalleyro , Sc temente a Deos porque nas fangue dos holpedes que agazalhava.A eíte matou

terras náo ha quem íayba: Sc pouco valem forças, Hercules , & tez delle o que elle fazia dos outros.

Sc laber humano, onde Deos não entra. ^i Aras de Bufiris infamado. Bufins toy hum

grande tyranno do Egypto : o qual lacnfacava

^ feus hofpedcs aos feus ídolos, & querendo fazer o
^°

metmoa Hercules, o matou a elle. Chamou-lhe

MEyO caminho a myte tinha andado^ aqui o Poeta infamado , a imitação de Virgiho

E as efirellas no Ceo cô a luzalheya Georg. 2. Aut úiaudm mfcit Bufindit aras. Ou

Tinhaõ o largo munda alumiado, náo fabe os altares do infame Bufins.

E/ô c'o ojono a gente fè recrea.

OCapitPõilluftrejacanfadOj ^5

íD<r vigtur a noyte que arrecea, yr -j Ayte ao longo da cofa difcorréndo.

Breve repoufo então aos olhos dava^ \ E outra terra ai baràs de mais verdãdt

A outragente a quartos vigiava. Dá quafijunto^donde o Sol ardendo

Iguala o dia^& noyte em quantidade'.

Meyo caminhou nofít tinha andada. Diz que a ^Uifua frota alegre recebendo
meyít noyte aviiou Mercúrio ao Capitào mór

fj^^^ J^fy(;0f„ffitiytas obras de amizadf,
Vafco da Gama,o que havia de fazer

Gazalhadofguro te daria,
Ale^retia} no Cte CO a Ihz. athta. ChAmA iloz das J&

j^/„h,„n„'.^
cftrcllas alhcya , porque todos os Planetas , Sc ef. Epara a Indta cefta.&jabiaguta.

trcllasreccbc aluzquetem doSol.Veja-feanofla
, ; • 7 a

annotaçáo atrás nefte melino canto ovtava i. Là tjmfi junto donde o Sol ardendo. A terra, para

onde Mercúrio encaminhava os nodos era Mc-

linde,quc eftà quatro grios da banda do Sur. Pelo

que



^Liijiadas de Luís de Camões CommentaàúS,
que diz,lâ quafi junto donde o Sol ardendo igua- AjfopMe Galerno O VenSoM brmidoia o diá, 5c noyte em quantidade; dando a enten. a /- j n

iw t^í »?*»(/

der q ue eita va perto1 ]mha,na quarparagem os ^T ^''''''
'
^^'^'''' mommento:

dias,& as noytss laó iguaes. Mas porque Melmde
^^^sperigospajjaaos VãOfalando,

eílà quatro grãos da banda do Siir , ufou deite ^^ ^'^^fi^^^^^^^ó àopenfamento
termo, quaãdanda a entender, que eftava perco Os cafos grandes^donde emtanto aperto
^^'^'"ha. Ávida emfalvoefiãpapor acerto.

I
Sto Mmurto dlffeM ofono leva n.ar , as quaes codurrra o Poeta chamar aígenío!

J. Kyio Lapitao.que com muygrande ejpanto que quer dizer praca,pelu conformidade,& leme.
Acõrda,&véferida a f/cura treva ihanra nup ni nn^iiH.H^ ,\.. Kro —

.

'Tie hiimafubita lu-i.^ & rayojanto,

E vendo claro^quanto lhe releva^
Não j'e deter na terra iníqua tanto.

Com novo efpirito ao mejfre feu mandava,
^e as velas dejje ao vento^que ajoprava.

Ihança que na qualidade da brancura as aguas
tem com elia:como os Poetas, móriuente 05 Gre-
gos víaó. E daqui chauia Hvjmero em muyias
partes a Thetisfenhora do mar, Peda argémeoih»'
^íHj, que tem pés de prata. Galerno hc venço , a

que chamâooamarinheyros deiodo pano, quan-
do fazem viagem aquartclar,comoel]cs faUõ, que
he hir em bonança , melhor..- ....—. '•"^' » ",v,i..v.» que com vcuto íi

E o fono leva ao Capitão. Levou lhe o fono com popa. Porque então vay a nao, que parecCjque fe-
afua vara,aqual entre nutras propiiedaJes,& vir- não move,fazendo prolpera viagem.
tudcs,lhe atribuem os Poetas eftâ de tirar o lono,
&adormecer,cr,niodiz Virgílio. Dat fomnoi, adi-

mitqiiii & lum/ia mertere/ignat. Faz dormir, ÔC
acordar.

6 5

<;8

Tinha hiima volta dado o Sol ardente.

Em outra cnmeçâva^qíianào víraõ

Ao longe dous navios^brandamente
"^

il'!í'!cf^'f^
^' /^;^^^^«í^,

^ Com ventos navegando^ue refpiraõ:^.^ueo Ceo nosfavorece,í3^Deos o mada. ^,,^^^, ^^^^^^ /^^,, da Maura gente,

'Para elles arribando as velas virão,

Hum do temor do maluque arreceava,

Torjefalvar a gente,a cofia dava.

^e hum menjigtyro Vi do claro afiento,

^lefdemfavor de nofjos paffos anda.
Mluvayita-fe nifio o movimento
'Uos márinheyros de huma,& d'outra banda,
Levao,gritanao,ai ancoras acima,

Mofirando a rudeforça quefe eftima.

N
Gd

Nefietempo,que as ancoras levavão.

Tinha huma volta dado e Sei ardente. Depois qne
Vaíco da Gama lahiode Mombaça, lendojâ dcila

oyto leguab, iurgio huma noyte junco à terra, por
lhe acalmar o vento : & em amanhecendo apaie-

cerão dous Zambucos , que íaó navios pequenos,
os quaes fcguirâo Vafco da Gama atè horas de

l\Lafomm:a efura os Mouros eJcÕdidos velpera,dos quaes tomou hum ló, porque o outro
Manfamente as amarras lhe cortavão
'Porferem dando àcrfia.defiruidos:
Mas com viffa de Lynces vigiavão
Os Tórtugnezesfèmpre apercebidos,,
Elles.como acordados,osfentirãi,
Voando^^ nãoremanào lhe fugtraÕ.

Mas com vijia de Lynces vigiavão. O Lynce he
ammalque vèmuyto,como diz Plinio lib z8. cap.
8.in fine , ao qual compara aqui o Poeta os Portu-
guezes,pela grande vigilancia,8c cuydado que ti-
nhao na guarda das nãos. A fabula de Lyncio
convertido em Lynce conta Ovídio nas Meta-
morphofisjlib.j.

Asjà as agudas proas apartando
HtaÕ as vias húmidas ae argento^

1' j '1/ — -

varou em terra, & a gente fe pós em laivo, lílo fa-

zia o Capitão mór Vaíco da Gama , porque tinha

neceííidade de Piloto,que o levaíle á índia , 6c an-

dava vendo fe o podia achar de bom lanço na^

quellas partes. E por eíle refpeyto trabalhava tan-

to por tomar os Zambucos. E ifto he o que aqui
diz o Poeta, Que o Sol tinha huma volta dado fi'.

queera paflado hum dia , depois que fahiraó de
Mombaça, & que ao outro dia leguintepela ma-
nhã apparecerão os Zambucos.

C9

^'J Am he o outro que fica tua manhofo^

H Mas nas mãos vay cair do Lufitano^

Sem o rigor de Martefuriofo,
Efem afúria horrenda de Vulcãuo.

^uecomofoffe débil,& medro/o
''Dapoucagente ofraco ptytQhumunev



I

^6 Canto

Naè teve reJiHencla^ érfe a tivera^

Mais dano refijiindo recebera.

Sem o rigor de Marte furhCo. Diz. que tomarão

aquelle navio iern contradição, & fim afurta hor-

renda de P^ulcano: nem peleja alguma ; oqucmof-

tra por eftas palavras , Marte , Sc Vulcano , hum

Deos da guerra , outro do fogo , como fc diz por

rnuytas vezes neftasnoflasannotaçóes. Vulcano

fe coma aqui pela artelharia , & elpingardana,

como he ordinário nos Poetas Latinos.

70

EComo o Gama muyto defejajfs

Tilotopara a Índia que bufcava^

Cuydou que entre eftes Mouros o tomajjei

Mas não Ihejocedeo como cuydava.

^e nenhum delies ha,que lhe enfina^ét

A quefarte dos Ceos a Índia ejlava,

T&rèmdizemlhe todosjque temferto

Meãndetonde acharão TilotQ certo.

^ mnhnm delles ha.YAcs Mouros que tomáraó

no Zambuco , erào daquella cofta de Mehnde,

gente barbara, 6c boçal, pelo que nenhum loube

dar razão dã índia.

LOuvão do Rey os Mouros a bondade.

Condição liberalJinceropeyto^

Magnificênciagrandej & humanidade.

Compartes de grandiffimo refpeytoi

O Capitão o ajfella por verdade _,

Torquejà lho dipra dejiegeyto

OCyllenéoemJonhos.^partia^

Tara onde o{onhOi& o Mouro lhe dizia.

O Cylltnèo. Atrás fica dito , coroo Júpiter man-

dâra Mercúrio feu Embayxador, a avifar os Por-

tuguezesjfe defviaírem de Mombaça, Sc que fizef-

lem lua viagem:que adiante achariáo porto, Sc ga-

ialhado em hum lugar chamado Melinde : cujo

Rey era homem de grande condição , Sc partes.

E ifto he o que aqui diz o Poeta.

72-

ERa no tempo alegre quando entra-va

No roubador de Europa a luzphebea:

guando hum^^ outro corno lhe aquentavaj

E Flora derramava o de Amaltbea;

A memoria do dia renovava

Oprefurofo Sei que o Ceorodeya,

Em que aquelle^ a quem tudo eftãfogeytOy

Ofellopos a quanto tinhafeyto.

Era no têmfo alegre quando entrava. Ne roubador

Sagúndú,
de Europa a luz. Vhehea. Defcrevc o tempo , Sc dia

em que a noíla armada ouve vifta de Melinde. O
tempo diz , que era quando o Sol entra no Signo

Tauro, que he no raez de Abril. Luz Phebea,he a

luz do Sol. Ghama-fe luz Phcbea , porque entre

oucros nomes que o Sol tem , hum he Phebo. O
roubador de Europa he o Tauro , pelo que con-

táo os Poetas, que Júpiter cm figura de touro fur-

tou a Europa filha de Agenor Rey de Phenicia,

Sc a levou a Cândia : Sc por efte relpeyto poz a
touro no Ceo,Sc fez delle huma conílellação,que

he hum dos doze Signos do zodiaco. Chama a ef-

te tpmpo alegre, porque he o mais de todo o anno;

pois a terra eítá como hum fermofo paynel , vefti-

da de todo o género de boninas, Sc flores. Como
fe entenda entrar o Sol em algum Signo , fe lea o

queeicrevemosno canto qamto,oytava fegunda.

guando hum , éf outro corno lhe aauentava. Ifto

diz.pelo que os Poetas dizem do Signo Tauro.que

cm memoria do furto que fGzJupitcr,quandoem

figura de touro roubou a Europa , não apparece

elte Signo no Cco à parte trazeyra : Scafllmas

principaes cílrellas tem no rofto, Sc pefcoço.

E Hora derramava o de Amalthca. Para mayor

declaração do tempo , de que acima falamos , ufa

dcílas palavras,que Flora Deofa das flores, derra-

mava boninas, Sc flores por toda a terra em gi an-

de abundância : Pelo que fe contado Corno da

Cabra Ama]thca,que deu deroamarajupiter.que

tudo,o que queriáo fe achava nelle. De Florais

veja o que efcrevemos no canto g.oytava 61,

A memoria do dta renovava oprefurofo Sol «^ae

Ceorodtya. Depois que o Poeta tratou do tempo

que a nofla armada vio Melinde , que foy no mcz

de Abril; rratta agora do dia , o qual diz, que foy

aquelle em que Deos pozofello a quanto tinha

feyto. Eftedia,como conftadas Hiftorius,toy dia

de Pafcoa da Refurrcyçáo 15. de Abril de 1498.

dia.ao qual com muyta rezão deu o Poeta efte no-

me ,
que poz Deos o lello nelle, a quanto tinha

feyto,pois nelle poz a ultima mão a todos os bene-

fícios , Sc mercês ,
que deldc a criação do mundo

havia feyto aos homens j
principalmente ao da fua

Sacratiffima Payxsõ , Sc Rederapçãodo género

humano. E afllm diz, a quanto tinha feyto, por-

que entende tudo o que tinha íeyto deldc a Cria-

ção, à qual fe refere á Rcdempçáo, Sc a Redemp-

çáo â Refurreyçáojcom a qual acabou,5c poz íei-

lo a todas as mais obras que pelos homens tinha

feyto.E aflim o Bemaventurado S. Paulo ad Phi-

lippcnfes ?. trattãdo deftaobracxcellGntiflimada

Oinniporencia Divina diz : Qiic a mayor conlo-

laçáoquctcmosChriílãos , Sí o mayor remédio

para todos os trabalhos da vida , Sc para todos os

lucceflos que pode haver nclla , hc, a efpcrança da

Re(urreyção,pois com elb acabou o Redemptor

noílb de vencer, Sc confundir ao demónio, Sc nos

abrio as portas do Paraiío ,
que d*antcs eílaváo

cerradas. Chamou ao Sol preflurofo.quc rodeyao

Ceo, porquccroclpallo de vinte Sc quatro horas

dá
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Sc bila-

lhe eha*

7Í
Qljando chegava afrota àquellaparte

Onde o Reym Melmdejafe via,

'De todos adomadai& leda àe arte,

^e bem moftra ejiimar oJanto dia:

Treme a bandeyra/võa o efiandarte,

jícorpurpúrea ao longe aparecia.

Soão os atambfíreSi^ paJideyroy.

Eaffientravão ledos^ò'guerréyros,

Çiue bem mojlra eflmar o fanto dia. Dcfcreve a

alegria com que a armada chegou a Melinde, & o
dia.que foy dia de Pafcoa da Rciurrcyçáo , como
fica dito.

74
ENchefe toda afraya Melindaria

T>egente,que liem ver a leda armada^
Gente mats 'verdadeyra^& mais humana,
^è toda a d'outra terra atras deyxaàa,
òurge diante a frota Lufitana^
^ega nofundo a amorapezada:
Mandãofora hum dos Mouros que tomarão

^

Tor quemfua vinda ao Rey mantfejiàraõ.

%it toda a de outra terra atrài deyxada. Porque em
todos os outros lugares daquella eofta tiveráo
Gontradição,& ruim gazalhado.ialvo em Melinde.

75

O Rey quejà/àbiana nobreza^
êí^e tanto os Tortuguezes engrandece^

Tomaremofeu porto tantopreza^
M^antoagenteforttfjíma o merece.
E com verãadeyro animoso" pureza^
^e ospeytosgenero/os ennobrece^
Lhe manda rogar muyto^quefahifjemy
"Para que defetis Reynosfefervijfem.

^ueoi pejtos gemrojot ennobrea. Próprio da no-
breza he

, guardar verdade , & primor em tudo,
dondedifleoPhilofophoDemocrates

: Ptcnium
nobilitas tn bom, validocfue eorperii babitu fttacfi; ho-
mnumaatem m bomtate merum. A nobreza dos ani-
maesconfiítenabbons feyçõcs do cerpo, & forta-
leza. & a do homem na bondade dos coftumcs. Ef-
ti hea verdadcyra nobreza , fegundo to»os os fa-
bios,& não a daquellcs, que fíando-fe da nobreza
dosavós,vivcm bayx.i.õc eltragadamente. Donde
Ulyfles naquella contenda que teve com Aiax
^ue Ovídio reconta: Namgenm,& prww),c^ ?»»«

l<^

SAô oferecimentos verdadeyros,

EpalavrasJinceras_,não dobradas ^

As que o Rey manda aos nobres cavalkyros,
^e tanto mar^& terras tempafjadas.

Mandalhe mais lanígeros carneyros-,

E Galinhas domejiicas cevadas
_,

Com asfruytasyque então na terra havia^
E a vontade à dadiva excedia.

Lanigeroi carneyrtt. Lanígeros he epitheto do
carneyro , Sc ovelhas : ÔC chama-fe affim de lanai

Lam,c^£er^,que quer dizer trazer, por ferem cu-
bertos de Iam.

77
REcebe o Capitão alegremente

Omenfageyroledo.òfeurecadoi
E logo manda ao Rey outroprefente^

^e de longe trazia aparelhado-,

Efcarlatapurpúrea,cor ardente,

O ramofo coral^nojê pezado:

^e debayxo das aguas mole crece^

E como hefora deIJasfe endurece.

O rarn»fo coral, O coral nace debayxo d*agua,
como íartro della,a modo de ramos de arvore com
muytos efgalhosjcomo heaflás notorio,Sc labido;

A transformação , Sc fabula do coral , Sc de que
modo foy feyco , conta Ovídio nas Metaroorphor-
íis hb. 4. O qual em quanto cftá debayxo d^agua,
he molle , & crn o tirando fora , íe faz duro,
COmo diz o raelmo Poeta Hb. 15.

Sicy tíf eoraliumt^uoprmumcontigitaurat

Ttmfore durefeit , mollu fuit herba fub undis.

Affim o coraljdiz Ovidio, cm o tirando d'agua,&
apareccndoaoar , logo fe faz duro , e qual debay-
xo d'agua era herva molle,Sc branda.

MAnda mais hum napratica elegante^
^*ecõ o Rey nobre aspazes còcertajjè^

Equedenãofahirnaquellemsiante
'De fuás nãos em terra,o defculpajfei

Tartiàoaffio embayxadorpre^ante.
Como na terra ao Reyfe aprefentajfe^

Com ejtilojque 'Palias lhe enfinava,

E(iaspalavras taesfalando orava.

Com tftílo qut Falias Ibe injinava. Palias tinhap os

H antigos

%':\

íHmi
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antigos por Deofa da íciencia, & da guerra. Tem

entre os Poetas difterentes nomes: fingem, que

naceo da cabeça de feu pay deftemodo. íLítando

Júpiter com grande dor de cabeça , mandou cha-

mar fcu filho Vulcano. & diflelhe que lhe fcndeíTe

a cabeça com hum machado , como fez
, & logo

fâhio Palias armada molher jâ caladoura,fermola,

& com humalança nas mãos. Chamaó-iheDeola

da guerra , & daUienciá ,
porque eítas duas artes

luntas parecera bem , & ajudáo muyto. E efta he

a razão porque fazem a Palias nacida da cabeça de

Júpiter leu pay,por fer cabeça, & aílento da fabe-

doriâ , aqualpartehc muyto neceffaria aos ho-

mens que tem esforço, &: vivem da milícia. Don.

de aquelle grande Poeta Homero na lua Ilíada faz

cempanheyrosaUlyfles, & Diomedcs ,
porque

Uívflcs era muyto avifado , & Diomedcs grande

cavalleyro. Veja-le a noíla annotaçâo no canto

icrceyro, oytava noventa Ci ieis.

79

SVèiime Rey.a quem doOiym^ofuro

Foy dafummajuftiça concedido

Refrear ofoherbopovôduYo,

Não mems delie amado,que temido.

Comoporto muyforte^^ muy (eguro

V^e todo o Oriente conhecido

,

Te vimos a hií{cãr,parãque achemos

Em ti o remédio certo^ que queremos.

Não mtmt delU amadoyHjue temido. O verdadeyro

Rey , & que merece eíle nome nas terras, ha de ter

eftas duas partes:bondade,pela qual todos os bons

o amem: gravidade, & jnteyreza.com que íeja te-

mido dos mãos. Donde Ilocrates navidadeEva-

goras,diz eftas palavras : Governava a lua Repu-

blica láo piadola , ôc humanamente , que os que o

viáo , náo lómcnceaclleiinhâoporbemaventu-

rado, poraflimtrattaraluagente: como aos feus,

por affimíeTemtrattâdos delle. Em concluíaóaf-

íimpitflouíua vida , que nunca nella aggravou â

ninguém , honrando aos bons , 6c caíligando aos

mãos.

80

NAò fomos rouhadores^quepaffando

Pelasfracas Cidades defcuydidas,

A ferro, &fogo asgentes vão matando

*Por roubarlhe as fazendas cobiçadas.

Mas dafoberba Europa navegando

Himos bufcando as terras apartadas

'Da índia grande_,& rica por mandado

1>e hum Rey^que lemos^aliOy&fublimado,

De hum Ré/ ^ue timtt altOy & fuhlimado. Efte era

El Rey Dom Manoti xiiij. de Portugal , o qual

coinmuytainftancia procurava o delcubrimcnto

da India,como le tratta neííe livro largamente em

muy tos lugares.

81

QVe geração taõ dura ha hi degente

,

^e bárbaro coflumei& ufançafea^

^e nao vedem os portos tãofomente

Mas inda o hofpicto da deferta areai

gwÉ- mà tençãofque peyto em nòsfefente?

^e de tãopoucagentefe arreceai

^ecom laços armados tãofingidos

JS[os ordenajfem vemos dejtruidos?

Çiue geração tuo dura. Efta exclamação de que

o Poeta aqui ula , hea imitação de Virgílio onde

llioneu companheyro de Encas , vendo-íc livre

de huma grande tormenta que no mar teve, pofto

diantedeElyla Dido RaynhadeCarthago , lhe

reconta o maogazalhado que rccebiáo da gente

daquella coaa, que nem na irifte,& delemparada

arca lhe deyxàvaó fazer aílento.

^odgemthot bominít? quavebunetam barbara more

Permttttí fatriaUofficio frohtbemur arma.

Que geração he efta de gente ? que terra tão bar-

bara permite efte coftumc ? eis aqui nem na ar«i

nosdeyxâoporpc.

MAs tu j em quem muy certo confiamos.

Acharfe mais verdade.ó Rey benigno,

Eaquelia certa ajuda em ti efperamos^

§ue teve operdido Ithaco em K/ílctno:

A teuportofeguros navegamos

induzidos do interprete "Dtvtno:

^uepois a ti nos manda.eftàmuy claro,

'^e esdépeyto fincerojmmano.&raro,

^uetevs 9 perdido bbaco tm Alcino. Alcino foy

ReydeCorcyrallha ,
que hoje ic chama Cortu,

foY muyto curiofo de jardins, & hortas: 5c dizem

que nclta fua Ilha havia tanra abundância de fruy-

tas,que todoo anno as hav,a,de m^^eyja que hu-

ma acabada , outra começava , donde dilfe lil-

tacio nas Sylvas.

^idkifera Alcifntlaudtm pomaria ? vof^fM

$,ui nuttquamvacui ^rodtfiuinathirarami.

Paraque trattarcy dos pomares de Alcinoo , que

dão fruyto duas vezes no anno , 6c de voz ramos,

que nunca eftais no ar vazios. A efta Ilha aportou

Ulyíles ( a que o Poeta aqui chama Ithaco ,
por-

que era Senhor de Ithaca) , 6c foy recebido , 6C

agazalhadode Alcinoo com todo o bomtratta-

mcnto , corno conta Homero na Odiflea lib. 5.

'*
CondH%,idet



Lufiaãas de Luis de
QmànxÀiúi ào interprete Divino. Interprete Di-

vino bc MercLtriOjpõr que o fingem interprete,&:

roeníageyro de Júpiter leu pay , & de todos os

mais íallos Dcoles,corao íica dito canr.i.oytav.j.

Í'^- Raõ cuydesyó ReytquenhfahíJJe

^ Ono(jo Capitão e/í lancido

lyívertejOUafervirte porqueviJJe

Ou ío/peytajfe em tipeytofingido:

Masfaheràs^queofez.porque comprlJle

O Regimento em tudo obedecido

^

^Dejeu Rej^que lhe mãnda^que nãofaya
T)eyxanao afrota em nenhum^QYto^oupraya,

E não cuydeis ^ ê Rey.
., ejue nHa {*hij[e. Não ufa o

Focta deíla linguagem fahifle.vifle, &; outras que
pelodiicurloduiivro íeachàraó, por falta de pa-
iavrasyinasporíer coítumc entre os Poetas, uzar
de huns tempos por outros , coino fe verá nefte
canto n^uytas vezes : & os lidos emos Poetas,
affim Launos como Gregos , & das mais Hn-
gucis , o entendera muyto bera.
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ETorque he de vajallos o exercido
^e os membros tem regidos da cabeça:

Não q/H'reràs[pois tens de Rey o oficio']

^le ninguém a/eu Rey defobedeça'.

Mas as mercês^& ogrande beneficioj

^e ora acha em th promete^ que conheça
Lmtudoaquído^queeUe^ ^ os feus poderem^
Lm quanto os nospara o mar correrem*

Em cjuanto os rios para o mar correrem. Terrao he
defalar muyto uiado entre oi Postas.

Dum \ugamontis aper,fiuvioí dum pifeis amahit^
Dumcjue ihymo pafccntur afet , dum rore cjcadíe^
Semptr hmoi^notmnque tMumJaítdefque mamhunt.

Era quanto o porco andar na ferra , opcyxcno
rio, em qiií>ntoâs abelhas comerem o ouregão, 6c
as cigarras o rocio.vivirà o voíío nome,v0Íla hon-
ra, &. vofios louvores. Deftes modos de encareci-
liientos elião os Poetas cheyos, & íaó muyto uía-
dob na pratica commum dos homens para dizer
ím quanto o mundo durar.

/fidizia,& todosjuntatnente

Huns com outros empraticafaiando^
Louvão intiyio o cjiâmago aa aente
^ue tantos Ceos.ó- r-iures imy pa([ando\

èesCommentadõs, |«
E o Rey illu/fre^opeyto obediente

'Dos Vortugue&es^ na alma imaginando^
Jinhã/>cr -valor gra7ideJ3 muy (òbido

O do Hey^que he tão longe obedecido,

^«e tantos Ceoi, & mares vaj pajjanào. Eíla pa-
lavra Ceo , quer dizer propriamente eíla maquina
que vemos, ondeeílâoas tíílrellas, & planetas:

Toma-fe também pelo arj&: porefte refpeyto,por
rcgióes.&c partes do mundo,na qual fignificaçúo o
tomou aqui o Poeta,& nos o declarámos no canto
primeyro.

ECom rifenha vi/fajê ledo afpeyto

Re[pode ao embayxador, q tanto e/tima\

Toda a/o/píyta mà ttray dopeyto^

Nenhum frio temor em vósfe imprima,
^e vojffopreçoi & obras/aõ degyto
Tara vos ter o mundo em muyta ejiima,

E quem vosfez mole/io trattãmento.

Não pode tu (libidopen/amento,

Nínhum frio temor em voz. fe imprima, Epitlieto

muyto uzado em todos os Poetas he cbanuir ao
medo, frioOyidio lib. í. Faílorum.

Extimui/enjííjue metu riguijje capillos,

Et gelidum (uhto peilore fngús erat.

•

Temi,& fenci levantarfeme os cabelos como me-
do , & em meu peyroeftava hum medo frio. Lu-
canolib.j. Phári.Gdidos pavor occupat artut. O me-
do occupa os membros frms , &í n^outrcs muytos
Jugares.

DEnãofãhir em terra toda agente
Tov obfervar a ufadaprem inenciat

Ainda que me pe/e e/iranhamente^

Em muyto te?iho a muyta obediência'.

Mas/è lho o regimento não confente^

Nem eu confentirey^que a excsllenciãi

'Depeytos tão leaes cmf desfaça

òó porque a meu de/ejofatisfâçat

VoT obfervar a ufada preminítísia. F orque he coí-

tumenáodeíembarcar o Capitão ,& gente prio-

cipal era Cerra de niiníjgos.^
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I\
Orem^Cúmo a hv^- craflina chemãâ
Ao mundoforcem minhas almadias

Eu irey vifitar aforte armad/i.

^e ver tanto de/ejo, hà tantos dias.

Hl K



Efe 'Vier do mar desbaratadaj

"Dofuriofs ventosa longas viaSy

Aqui terá de Itmfos pnfammtos

"Piloto muntíoes^á mãntiment&s.

Vorènt cento a hz. crafiii*. Como amanhecer,

porque cralHna na lingua Latina (jucr dizer cou

-

iadodiafeguinte.

Almaâí»,. Sáo barcos , de que fe uía naquellas

partes.

$9

ISto âlfejíê nas aguas feefcondia

OfilhodeLatona.&omenfageyro

Com a embaixada alegrefepartia,

"Para afrota nofeu batel ligeyro,
^

Enchemfe ospeytos todos de alegriay

'Por terem o remeúio verdadeyro
^

Tara acharem a terra que bufcavâo

EajfiledosanoytefeftejavaÔ,

O filho dt Latotja. Apollo filho de Júpiter , &
Latona que he o Sol: 5c porque elle, ík a Lua na-

ceráo ambos de hum parto na ilha Delos , tem os

nielmos nomes entre os Poetas, de que nos trattà»

IDOS por muyias vezes nefte livro. Diz. que fe eí-

condia nas aguas. Veja-fc a nofla annotaçáo no

canto priíneyro » oytava 56.

NAÕfahão allí os rayos de artifciOi

Os trémulos cometas imitando,

Pazem os bombardeyros feu officio

O Leoa terra as ondas atroando:

Mo(lrafe dos Cydopas o exercido,

JSlas bombas,que de fogo efao queymando:

Outros com vozes^com que o Ceoferiaõy

Infiromentos altijfoaes tangião.

I<lao faltai alU oi rayoi de artificie. Defcreve o

Poeta afefta , & alegria que houve na armada ven-

do que chega-vâoá terra que bulcaváo , na qual

houve muy tos foguetes, aos quaes o Poeta chama

rayos de artificio.

Os trémulos comttas imitando. Entre as Imprel-

fóts ignitas de que os Philolophostrattáo, fe con-

ta também o cometa.o qual fe gera das exhalaçôcs

da terra levantadas ao alto do ar por huma influ-

encia n;uural,& virtude do Sol,& dos mais Plane-

tas, & Elbellas: nas quaes exhalaçóes com a vezi-

nhança do fogo, & movimento do ar fe inflamáo,

Sc durão por algum tempo com novas ajudas, que

lhe da terra vão u^outros vapores, 6c exhalaçóes.

Elles cometas tem diflerçnies nomes entre os Phi-

lolophos , conforme á figura que aquella matciia

iufiamada lhe faz , como diz Ariíloitlcs nos Me-

teoros. Plinicdiz, que as razões que os Philofo.

phos daó neftas matérias do Ceo , laó mais lubti.

Icza de engenho, que verdade: ôc que a natureza

proveo nellas couías por alguns rclpeytosoccul-

tos ; o que fe vé claramente por acontecerem pou«

cas vezesjâc em certos tempos: donde procede ler-

nos elcondida a razão dilto.He dito aviíadojSc tu-

do o mais laó galantarias , o que lodos os Philolo-

phos, & poetas dizem dos Cometas. E indaque el-

les o não diflcráo , a experiência no lo enfina , 8c

heque pela mayor parte laõfinaes de males gran-

des, guerras, peftes, fomes, morte de alguma pcf-

loa abalizada. Donde Lucano na fuaPfiarfalia.

Ignot* ohfcttra vidtrunt ffdtra ntSteiy

^rdentemejue pelumfiammts,talo^ue volanttê

Oblt(^uas per inane faces,crtntmtjuettmtndi

&jdtrt>t & ferrti mutanttm regna cemUn.

As obfcuras noytes (diz oPoetaLucano) veráõ

Eíhellas não conhecidas : grandes fogos no Ceo,

& o cometa mudador dos Reynos.Chama o Poeta

l.ucano ao comera mudador de Rty nos , porque

prognolrica fua deftruiçáo como fica dito.

Aío/irafedos Cyclopas o íxerWdc.Fingem os Poetas

que tnrha Vulcano Ferreyio de Júpiter íeu pay na

llhaLipara,humadasEolidas, as quaes ellao en-

tre Itália, & Sicilia, certos obreyros que o ajuda-

vâo a fazer os rayos para Júpiter feu pay. ElUs

eráo três, Brontes, Eftcropes, ôcPyracmon filhos

de Neptuno, Sc Amphytnte. Chamavao-lecftes

Cyclopas, como lhe chama aqui o Poeta, por te-

rem hum fó olho grande na tefta de cyclos , que

he o circulo , & opf. o olho ,
por terem hum fo

olho muyto grande.O que o Poeta quer moltrar,

he que nctte recebimento, & fella dos Portugue-

zes & Melindanos havia muytos foguetes, bom-

bas', & rodas de fogo , & outras feftas , que o

Poeta reconta neftas oytavas.

Efpondemlhe da terrajmtamente

1 V Com o rayo volteando, com Zoiíido*

Anda emgyros no ar a roda ardentCt

EJioura o^pòftlphureo efconàido:

Jgrita fe levanta ao Ceo dagenítt

O marfè via emfogos acendido,

EnaÕ menos a terra:& affifefieja

Hum ao outro â maneyra depeleja.

Anda tntgro, »» ar a roda ardente,Andti às voltaá

no ar a roda de fogo.
. , , ^

E/íoura o pô fulphuree.Vó lulphureo he a pólvora,

a qual os Latinos chamáo pulvis lulphurcus,po-

de enxofre ,
porque fc faz delle.

Mas



Lujiadas de Luis de Cantões Commentados.
Traz o Rey de Melinde acompanhado

í>i 1)6 mores defeu ReynOj ($ defenhores;

Vem de ricos vejiidos adornado

Segundofeus coftumes^^frimores^

Na cabeça humafotaguarnecida^
De ourojàr ãe (eda^à- de algodão tecida^

úl

MAsjâo Ceo inquieto revolvendo

^

Ai gentes incitava afm trabalho:

Ejd a mây át Menon a luz trazendo,

Aofono longopunha certo atalho,

Hiaofe asjombras lentas desfazendo.

Sobre asflores da terraem frio orvalho:

fiando o Rfy Melindanofe embarcava

/i ver afrota^que no mar eíiava.

Na cabeça huma fcta, Huma íota,he huma rou»
cade varias cores , & íeyta para Ictrazerna ca-

beça , o qual trajo coftumáo os Mouros , & ufaô
clelle,can o nós câ dos chapeos.

Mas jd o Ceo incjuieto.T)efcrtve o Poeta nos pri-

meyros féis veríos deíla oytava o tempo da ma-
nhã. Por Ceo inquieto entende o primeyro mó-
bil , o qual com curlo, & movimento arrebatado

faz , que todos os mais Ccos dem huma volta em
24.horas. Eíta volta he caufa do dia, òc da noyrc,
como o Poeta aqui diz, & hcnotorjo aos que cn- ^ rij / j' -

tendem as primeyras letras da Aílrologia.Chama ^**^ rejplandor reluze adamantino^

ao primeyro móbil inquieto,porque leucurfo he Na cintada rica adaga bem lavrada
muy arrebatado. Veja-fe o que clcrevemos no
canto decimo,oytava 85.

Hiao-fe as lentas fombras desfaz,tndo.'^ítz hea ra-

zão , porque de todo o tempo da noyie a manha
he mais fria,porque Ic recolhcm,ôc ajuntão todas

as humidades a hum lugar,fug!ndo da prefença do
Sol,que fe chega. E apartadas de huma, Sc outta

ifarie,le faz em orvalho,cumo o Poeta aqui diz.

Porraãy de Meranon entende a Aurora. Eíle
Memnon foy Rey de Oriente , pelo que lhe daó
a Aurora por fuamây. Da Aurora le veja o que
trattámoscm outro lugar,oytava i4.canto i.

^5

C'^
Abaya de damafco rico,é' dinOj

j T>a Tyria cor entre tiles efitmada^

Hum collar aopefcoço de ourofino^

Onde a matéria da obra he fuperada:

Nas alparcas dos pès emfim de tudo

Cobrem ouro,& aljôfar ao veludo.

í>3

\T laõfe em derredor ferver as f>rayas

'Dagente,que a verfó cmcorre leda

Luzem dafina purpura as Cabayas:
Lufiraô os panos da tecida feda:
Em lugar deguerreyras azagayas
E do arco,que os cornos arremeda
1>a Luajtrazem ramos da palmeyrOj
%>os que vencemj coroa verdadeyra.

Cahaya ãe damafco . He Cibaya huma veílidura

muytoeíheyta, 6c apertada com o corpo, como
as trazem os Mouros hoje.

Da Tyria cor. Em Tyro , & Sydo , Cidades de
Phenicia que hoje fe chama Sui i.i', íe hiz gram cx-
cclientc , pelo que a cila cor chauiúocis Latinos
cor Tyria, ou Sydofiia.

Onde a matéria da obra he /«píffí^íJ.Encarecimen-
to dos vertidos que levavajquer dizer,onde o {ty-
tio vai mais,quc o proprio,oque dtfle á imitação
deOvidiolib. j, in principio, o qual gabando os
paços do Sol, diz. Matariam fupírabat opufy o fey-
tio valia mais que a matéria , mais que ouro, pra.
ta,& maríim,de que eráo fabricados.

9^

COm hum redondo emparo alto defeda.
Numa altau ^ dourada afiea enxerido,

Hum mittiflroajolar quentura veda,
^e não ofenda, ^ queyme o Reyfubido. .

Ira^en. ram. de palrr.eyra. A p.lmeyra he final ^ftTf ^^^P^^^.f^^^^^^^^^à-Jeda
de vitoria, co^o diz AuloGelio nas fuás novtes ^ ^ÍP^roJomMrtjono ao ouvido:

Aiticas
: onde alleg^i Plutarcho , & Ariftotdes

-De trombetas arcadas em redondo.
Tem efta arvore tal propriedade, que por mayor ^^^fi^ concertofazem rudo eíírondo,,
carga que lhe ponháo, fempre trabalha por fele-
vantar,& por niais que a apertem, & maltrattem, Com bum redondo amj>arc alto de feda. Entende o
lempre refifte Da natureza dffta arvore, fe vejao chapeodoSol, que naquellas partes íè ula muyto.
Autor dos Chibadas no provérbio Palmamferre. Sem horrilone. Som eípantofo, Si que faz cítronUo.

í?4

HVm batelgrande,^ largo,que toldado
Vinha de fedas de diverjas cores.

5>7

NAômenos guarnecido o Lufitano
Nosfeus bateis da frota fepartia

A:

O



6j ,:-Cafiíõ

A receber no mar o Meímàano^
,

Lom àíjlrofa,& honraaa companhia:

yejiiíío o Gama vem ao modo HiJpanOj^

Masp umefa era a roufaquevejtta

\De jeúm àa AdriaticAl^eneza,

Carmefhíor que a gente tmtto preza.

Da Adriática Vemz.<i. Veneza he huma Cid^ide

edificada no mar , rodeada , §c entretecida com

agua lalgada,a mais fermola, êí rica, Ô£ de mayor

tratto, éc negocio do mundo. Foy o principio de

íua edificação no anno de nofla ialvaçâo de45<5.

no mez de Março , em tempo que o cruel Atila (a

que os Eícritores chamáo açoute de Deos ) del-

truhialcaliajaferroAfogo: ICm de circuito duas

léguas, ôiellâ da terra firme outras duas, pouco

niaisjou níenos,anda-le toda por mar,§c por terra,

falvo alg,uns bayrros, aos quaes fe náo pôde ir íe-

náo por mar,por ferem partes tão defviadas da ter-

ra , que náo le podem nellas fazer pontes. Para a

paílagem do mar ufaó de humas barcasja que cha^

mão gôndolas , d iS quaes tem a Cidade para eíre

mi{ter,maisdeonzemil, que eítáoíemprepreftes

de dia, &; de noyte, para o ferviço da pallagera de

todo o gcnero de gente,&. por muy pouco preço.

É para a paílagem da terra tem quatrocentas ôc

cincoenta pontes , a mayor parte dtllas de pedra,

& as outras de madeyra.Dividea eftafermoía Ci-

dade em duas partes hum canal de aguadomefmd

mar,queaf^z muyto mais fermoía, pelo qualna-

vegáo galés, caravelas,& nãos. No meyo do canal

tem iiuma ponte fermofiflima , ondehimuytas
tendas de mercadores em que fe ach^ todo o gé-

nero de m,crcadoria, &curiofídade do mundo eni

grande abundância.Ha neíia Cidade muy tos bro-

tados de todo o género, &C telas de ouro, &: prata,

períumes„êc cbeyros excellsntifíimos, & muyta,

ik muy rica pedraria, & fedas de teda a íorte, pelo

que diz aqui o Poeta
, que hia vertido o Gama de

cetim da Adriática Veneza. Chama-fe Veneza
Adi latica , 6c o mar Adriático(como diz Polybio)

de huma Cidade por noine Adria , que eíteve en-

tre as bocas do no Pó, de que hora nào ha rafto, a

qual foy Colónia dos Tolcanos ,( como diZ Plí-

nio),& Elf rabão. Hermolao Bárbaro nas íuas caf-

tigações Plinianas quer que a Cidade fechamaíle

Atria , pela qual razáo o mar íe deve também cha-

mar Atriarico. Náo feufaafiim.

DE botões douro as mangas vê tomadas

,

Onde o Solreluzindo a vijla cega.

As calçasfoldadefcas recamadas

1)0 metal^quefortuna a tantos nega,

E com pontas domefmo delicadas

Os golpes do gibão ajuntado achega'.

Ao Itálico modo a áurea e/pada^

Tluma na^orra humpouco declinada.

Segundo*
Do metal ^ue afortuna a tantoi nega. Entende o

ouro, que á muy to honrada , ôc boa gente falta,

como faltou ao nollb Poeta Luis de Camões : êc

pela mayor parte falta aos que leguem o mefmo
exercício. Ê parece que hc natural aos Poetas fe-

rem pobres. Doç(4?.*^P^y ^? ^^^^'^ não poden-

do fotrer velo affey ^'oado ao eítudo dá Poeíia , py.

nhalhe diante o pouco proveyto que os homens

tiraváo delia.

Sape fater dixit : fiúdium ^uidinutiJi^ttHas

Mísomdunullas íp(e reliam ofes. -^iV-.

Filho paraque te occupas em eíludo de tão pouco

provey toPolha Homero o mayor Poeta que hou-

ve no mundo,com fereíte,vivto,6cmorreo pobre,

& miferavelmente,donde hum moderno diz:

Ha} artes mâgnis dura mercede Poetis

Cmctdit Phabm,le7»perut tndtgeant.

Apollo ajuda aos PoetaSjSc lhe communica a fúria,

&veaque tem, com condição que fcjâo pobres.
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NOs defua companhiafemofrava

T>a tinta^que da o jMurtce excellente^
.

A varia cor que os olhos alegravaj

E a maneyra do trajo ãifftrente,

Talofermojo e/malte fe notava

T)osveftidos olhadosjuntamente,

^al aparece o arco rutilante,

'Va bella Nimpha filha de Taumante.

Da tinta e^ue dd o Murice excelknte. Entende a cor

vermelha, a qual fe faz do peyxe^Munce, que por

outro nome íe chama Conthihum , oqualhcco-

nio hum búzio. Eefte cortado ao derredor com

ferro , lança humas goras , como lagrimas de cor

vermelha , & por tila razáo le chamaa gram , of-

trum ,
por le tirar deli es peyxes cubertos de con-

chas que geralmente fe chamáo oftras. Asveftí-

duras tintas com o Mutice tinhão luim cheyro

fartum, & que tirava a kdor. Donde Marcial eít

crevendoahum amigo (por nome Lyciano)lobr«

as couíãs de Heipanha , louvandolhe o confelho

q tomara cm largar os tumultos,&: revoltas de Ro-

nia,6c rccolherlea Helpanha, terra quieta, & fora

daquellcs embaraços, entre outras coufas lhe diz.

Lunala nufijuain pelli$, & rm\c\uaml9ga

Oiida ejue vejins Muticc.

Não vereis em Hcípanhaknhor Lyciano,osfaP

tos, £<: pompas de Roma, nem vereisos homens

vertidos com o Murice fedorento. E o mefmo

Marcial zombando , de huma Philcnc
, a qual

nunca tirava do corpo huma veilidura verme-
lha



Lu/tadaf de Luís de Camões Commentadôíé 6|
Ihaquetiaba ,

que não havia quem lhe pudcíTe onde Deos o deu a Noé, & a fcus filhos depois do
fofrer o fedor , diz. diluvio parafinai depaZentre eUe , Sc©5 homens,

paraque vendo efte arco,& final pofto por Deos,

TinBit Murice vtfiibm ^ejuod emm náo temeflem mais na terra diluvio de agua , ôc

Et ntãe utitur,& dte Vhtlenisy ainda que efte arco he natural,havemos de enten-

Ní»» ell a»fl>itig(a,necfftperba. der que foy também dado por Dcos para final da-

Dehíiatur odort,von eoíore. quelle pâdto , que fez com os homens , como di-

zem os Expofitores. Diz Hcytor Pmto y que fc

Philene trás de dia & de noyte huma veftidura chama arco da velha , pelo paóto que Deos fez

de gram , náo o faz por foberba , nem por ambi- com os da Ley velha Como já fica diiOi

çáo,nem por fe alegrar com a cor , fenão porque
lhe fede. Notandoa de fujal & a illo aludio Virgí-

lio, trattando da felicidade, & abundância de to-

das as couias que havia de haver com o novo na-

/cimenco de Saloi\ino, filho de Azinio Polio, com
o qual diz que chcyraria a gram fuavemence , &
differente do quetmha de natureza.

lOO

SOuorofas trombetas incitavãú

Os ânimos alegres refonandot

T)os Mouros os bateis o mar coalhavão^

Os toldos pelas aguas arrojando:

As bombardas horrijonas bramavao^

Com as nuvens defumo o Sol tomando*

jimeudamfe os brados acendidos^

Ta^ão com as mão t os Mouros os ouvidos^

Tapít cornai mãoi «t Mouros oi ouvUot, Conta

Ipjefedin pratii artes }am fuaverubenti

Murice,jam creeeo mutahtt vtlhra luto.

Os carneyros diz o Poeta naceraõ com vellos ver-

melhos , Sc que náo tenhaõ necefiidade da cor do
Murice, ou de outra tinta, E quando nomeou o
IVlurice acrecentou, \«in(uaverubentt: vermelho, Joaó de Barros lib. i. Dec. i.c.6. que depois de os
mas não com o contrapelo que antes tmha de noílbs feftejarem a vinda d"'EI-Key deMelinde
mao cheyro, mas com l^um cheyro íuavc, Sc apra- com iullromentos de feíla mandou Vafco da Ga-
^*^^'' ma que tiraflem alguns berços, ôc cfpingardas, 6c

§lífai aparece o ar co rutilante^ da btlla Nimphafilha no fim delias le deu huma grande grita, a qual tro-
Je laumante. Diz que os íoldados, & Capitães da voada como era nova nas orelhas daquclia gente,
armada Portugueza fahiraó diante d^El-Rey de houve entre elles tao grande elpanto, que cílive-
Melindc veftidos de diiFei entes cores muyto ga- raó quafiapoíladostornaríearerra.O que (entin-
lantes,& bem concertados, o que compara com o do Valco da Gama , fe chegou ao Zamboco em
Arco , que cm tempo de chuva aparece no €eo, a que El-Rey vinha, onde foy recebido com tinta
que chamamos communimente arco da velha, E
os Poetas íris de hum verbo Grego iro, que quer
dizer Núncio, levar recados, & embayxadas,por
fcr efte feu officio,porque íris hlha deTaumanre,
& Eledra era Embayxadora , & menfHgeyra dos
Deoles,& principalmente de Juno,donde Ovídio
nas Mctamorphofis,na defcripçaõ do diluvio iib.t.

Nuvcia lunonis vários inJuta colsres

Conctpit Íris aqttas,âlinnnta«iue mbibus affert,

íris menfageyra de Juno veftida de diverías cores
recolhe as aguas, & reparte-as pelas nuvens, &
Virg.lib.p.iEneid. Irim dt Calo mtfit Saíurnia Inno.
Junofílha de Saturno mandou Íris do Cco. Efte

coríezia,como fe fora o próprio Rey de Portugald

lOl

JA^
no batelentrou do Capitão

O Rey^que nos /eus braços o levava:

Elle co a cortezia que a razão^

ÇPor/er Rey^requeriajhefaliava;
Com as rmftras de efpanto^^ admiração

j

O Mouro ogefio^ (í o modo lhe notava:

Como quem em muy grande ejitma tinha

Gente^que de tão longe á índia vinha.

O Mouro. Entende õ Rey de Mclinde que
arco cauza.ic de difFerentes nuvens, de modo, que era Mouro , & icguia a maldita feyta de Ma^
iiumas lejao mais dcnças,& outras mais raras,quc famcde , como feguem os mais daquella cofta
íe eltam derretendo em orvalho , nas quacs íerin- de Africa , o qual ( como contâo os noflbs Hil*
do os rayos do boi fazem aqucllc arco.que nos pa- toriadorcs ) ficou atónito de ver o tratto , & mo-
rece de varias corcs.E quanto aos Poetas fazerem do dos noflos
íris menfageyra de Juno meparece a mim , que
heporJuno irmáde Jupiter.Ôc lua molher ier Se-
nhora do ar,como diz Ciccrolib.a.denat.Dcorú,
& porque efte arco fe faz na regiáo do ar pelo mo-
do dito,d'aqui fingem os Poctas,que íris era men-
fageyra deJuno. Defte arco íe tratta nos Genifis,

mayormente do Capitão mór,
cuja autoridade o efpantou muyto , & aflinm

lhe fez muyta cortezia , 6c gazalhado , levan-
do nos braços , como aqui diz o noílb Poeta.

£
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Canto Segundo,

101 105

E Com grandespalavras lhe oferece

TudoyO que defeus Reynos lhe comp'iJjei

E que/e mantimento Ibefallece,

Como fepropnofoffejhopeaijje:

^izífjemais quefor fama bem conhece

jigmte Lujitanajem que a vife:

^ejà ouvtodiztr.qtte n'outra terra

Comgente de Jua Ley tivejfe guerra.

Cem gente de fua Lej. Com Mouros da feycade

Mafamede , com os quaes os Portuguezes tiveráo

grandes guerras em Helpanha até os lançarem

alem mar , ôtindalà osnâodeyxàraô, nemdey-

xáo eílar quietos, como he notório.

• • (•
,

.

1^ Como por toda a Jl/rkâ/e/oat

2/ Lhe diz, os granaesfeytos quefizerão,

Chiando nellaganharão a coroa

^0 Reyno onde as Hejperidas viverão'.

E com muytaspalavras apregoa

O menostque os de LuJo merecerão:

E o mais quepela fama o ReyfãbiUj

Mas de^aforte o Gama refpondiéi,

O Reyno «nâe ai Hefperidai viverão. Entende o

Reyno de Fez, & Marrocos, onde os noffos Por-

tuguczeã houveráo dos Mouros grandes vitorias,

&.lheromaraõír.uytoslugares,comoGeuta,Tan-

gerc , & outros que laõ chave daquellas partes.

Chama- le Reyno onde viverão as Hcfperidas,

porque fe conta que neílas partes rcynou Heipeo

Rey de Africa,irmáo muyto 1 ico de Athlasio qual

teve três filhas, Egle, Aiethufa, & Helperaula, as

quaes tmháo hum pomar , cujas arvores daváo

fruyio de. ouro , guardado por hum dragão que

nunca dormia. Vcja-fe a nofla annotaçáo no can-

to qumto,oytava b.

I 04

07» que fô tivelie piedade

Rey benignotdagente Lujitana,

^46 com tanta miferia^^ adverfidade

Tios mares exprimenta afúria infana:

Jíquellaalta,^ Divina Eternidade^

^te o Cto revolve^ ^ rege a gente humana

^

*Fois .^ue de ti ta?s obras recebemos^

Tepague e que nós outros nãopodemos,

/^ furta infana. Fuiia grande , Sc defcnfreada,

porque não ha no criado coufa mass turiofanem

raais para temer que o mar. Veja-lc a nofla anno-

taçáo ncltc mcfmo canto,oy tava 111.

TVfó de todos j quantos queyma Apollo^

Nos recebes empaz do marprofundo^

Em ti dos ventos hórridos de Eolo

Refugio achamos bom fido^^jucundo:

Em quanto apafcentar o largopolo

' As Efirellasj & o Sol der luz ao mundo.

Onde quer que eu viver^comfama^ à g^o^^f.^^

Viverão teus louvores em memoria.

7« (9 de todos , (]uantos íjuefma Afollo. Tu fò de

quantos morâo nefta coíla dè Africa : fegue aqui

o Poeta nette termo de falar a opinião comraum,

dos que atribuem a cor negra dos homens daquel-

la parte à quentura , & vizinhança do Sol : não

fendo mayor nella que no etlreytode xMagalhaes,

onde com tudo a gente he branca. Os Hefpa-

nhocs também , &. Italianos eftamos na mclma

diftancia da EquinociaUcom os que moráo no Ca-

bo de boa eiperança, elles da banda do Sur, & nós

da banda do Norte , & fomos na cor tão diferen-

tes como fe vé. Os do Prefte faó pardos amulata-

dos,& os que morâo em Zeilà,&: Malavar negros,

morando rodos num meírao Paralelo,6c ordem do

Ceo Outra coufahe mais para elpantar, que em

toda a America fe não achão negros , fe não hufis

poucos que morâo em hum lugar chamado Qua-

reca. Pelo que tenho por coula milagroíaa varie,

dade da gente do mundo. São íegredos occiíltos

danâtureza,5cobrasdaquelleOnimpotcteDeos,

cuiosMyfterios ninguém pôde alcançar. Alguns

querem que a caulaefticientcdcfta cor feja a le-

curado ar,& terras daquellas partes.Schuma pro-

priedade não entendida , nem fabida dos homens,

ou algum fegredo da natureza, que naturalmente

dá áquellas gentes aquellacor. Ouheifto.ou fe

aiuntão , & concorrem todas eftas razões , a dar

aquelle matiz , áquellas tautas , Sc tão varias Na-

ções. Qualquer coula que leja, o certo hcnao ter-

mos os homens certeza alguma. Pelo que a lolu-

çáodcftaqueftáo fica para os curiofos , que mais

de propofiio fequizerem poraeftt trabalho , que

quanto a mim,aflim fahirão com ella, como com os

querer lazer brancos.

Em ttdoí ventoi hontdoí dt Eolo. Os Poetas fin-

gem hum Rey,& Icnhor dos vcntos,a que chamaó

Eolo.o qual os tem prelos , 5í a muyto bom reca-

do em humas covas muyto grandcs.dondc os lolta,

quando lhe parece. Delle trattey atrás no primcy-

ro canto oytava 18.
. ,

Em cjudnto apafcentar o largo Polo, Encarecimen-

to ( como atrás fica dito oytava 84. defte Canto )

pira dizer , que em quanto a natureza tiver fuás

coufas com aquella ordem , 8c condição com^ que

Deos as criou , terá elle lembrança dos beneficios

rcccbidos,ondc quer que vivcr,& cllivcr.
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Lnfiadas de Luís de Camões Commentades,
6f

tes Occidentaes he o primeyro
, que fevé depois

I Oí> de poílo o Sol neftas partes OcGidentacs,daqui íe
chamáo Hefpericsde Heipero , & porque Helpa-
nha he mais Occidcntal.fe chama ultima , & me-
norjpor fer menor em quantidade.

Pãoibumidoi caminhou Pelos caminhos do mar,
por lua navegaçâo,& pelo que Ihé tem aconteci-
uo no mar.deíde que íahio de íua terra.

IStodizendo^os harcos vão remando
'Para a frota, que o Mmro ver defeja:

f^ão as nãos humana' huma rodeando^
Tarque de todas tudo note^ à" veja:

Muspara o Ceo Vulcanofozilandot
Afrota co' as bombardas ojefieja^
Eas trombetas canoras lhe tangião,
CV os anafim osMouros refpokdiao.

Mas para o Ceo Vulcan» fozilanJe. Vulcano era

entre os antiguos Deos do fogo, pelo que le toma
pelo melino logo.como o Poeta aqui neíle lugar,

& nós notamos atrás. Porque mandou Vafco da
Gama por fazer feíla ao Rey de Melindedeíparar
a artelharia , a qual a pnmeyra vez lhe fez tanto
medo , quefequileraórecolhcr para terra , Sc

pailadaefta vez depois que perdeo o medo fe re-

crearão muyco de a ouvir, por fer coufa nova na-
quelias partes.

107

MJs depois defer tudojà notado

"DogenerofoMouro^quepafmava
Ouvindo o mjtrttmento inujitado j
§tíe tamanho terror em (itnojirava:

Mandava ejtar quieto^& ancorado
Na agua o batel ligeyro que os levava^
Torfaiar devagar c'o oforte Gama
Nasc0ufasdequetemnoticia,&fama.

Ouvindo o infirtirnento inufitado. A artelharia que'
naquellas partes não le uíava naquslle tempo.

108

EMpraticas o Mouro dtjferentes
Se deleytava perguntando agora

Telas guerrasfarnojas^é- excellentes^
Co' opovd ávidas, que a Mafoma adora.
A^sra lhe pergunta pelasgemes
^e toda a He/peria ultima onde mora:
^gora pelos povos feus vizinhos

t

Agorapelos húmidos caminhos.

Co povo avída, íjue a Mafoma adora. Eíles faõ os
Mouros que íeguem a torpe, & pefteiencjal leyta
de Mafamede.

De toda a He/peria »/ííw4. Entende Hefpanha, a
qual também íe chama Hefpanha menor , à diíFe-
rença de Itaha, que !e chama Heíperia primeyra,
& Hefperia mayor. Chamaó-le eftas partes defte
nome de Hefpero, Eftrella Occidentai.que he o
Planeta Vénus, a que commumraente chaniamos
Luzeyro:& porque o Wancta que aparece nas par-

M As antes 'bakrofoCapitâ'>^

Nos contaJhe deziajdiligente,

'Da terra tua o cltmat Sí região

1)0 mundo onde moraesdífttfitamente,

E afftm de vojja anttguageração^

E &principio do ReyhO tão potente^

Cosfucceyos das guerras do cometo

t

êluefemfabellasfeyt quefaõ deprefo.

§Lue fefíffabelai. Pelo que tinha ouvido , & via^

agora no geíto, & trato dos Portuguezes, ,".

IIO

EAffitambém vos conta dos rodeyos

Longos^em que te trás o mar ir^idò

Vendo os cofiumts bárbaros^^ alheyos^ '(

^e a noffa Africa ruda tem criado.

Conta que agora vem cos áureosfreyos

Os cavalos, que o carromarchetado

Do novo Sol dafria Aurora trazem,
O vento dorme^o mar^^ as ondasjaz,em.

Conta ^ue agora vem eot ameot freyot. Como atrás

fica dito, fingem os P oetas que o Sol acabado feu
curfo ncíle íimilphcrio não tem mais que carri-

nhar, pela que fe recolhe a deícançcr com Thítjs
fcnhora do mar Occidental, & que dalli fahia pe«
la manhã com feus-cavallos folgados,ifto he o que
o Poeta aqui diz defcrevendo o tempo da manhã,
Scnacimento do Sol , ôchum tempo muyto fe-

reno , & quieto ; o que tudo eftà muyto claro na
oytava. Chama à Aurora fria, porque no tempo
da manhã com a vinda do Sol fe ajunta , 6c aperta

o frio em hum lugar,ôc affim he mayor,& os ven-
tos , Sc as ondas domar cftáo mais quietas neíle

tempo CO â manhá,como fica dito uy3í%,

I I I

ENão menos co' o tempofeparece
O defejo de çuvirte o que contares

^

^ie quem ha, queporfama não conhece
As obras Tortuguezas (ingulares>

Não tan to defviado refflandece

De nos o claro Sol,parajulgare r

,
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^e os Melindanos tem tão YudopejtOi

.^enãoejlimem tnujto bum grandefeyto,

N«fl tanto defviado yefplaniece. De nos o claro Sol.

Não íomos táo apartados da policia , 6í trato da

gente,nem táo rudos,Sc bárbaro?. A imitação de

Virgiho hb. i; iEneid. N<c tamaverfus eqmi Tjrta

Solittngitaburbt,

112,

COmeterãofoberbos os Gigantes

Comguerra vão Olympo tlaro-, &purot

Tentou 'Perithoo,& Thefeo de ignorantes^

Reym de 'Platão horrendo^& e/curo:

Se ouvefeytos nó mundo tão poffantes.

Não menus he trabalho iUuJtre,& duro,

Quantofoy cometer InfernOi^ Ce»,

^ue outrem cometa afurta de Nerèo,

1 Cometeraofoberhoi ot Gigantei.CofítA aqui o Poe*.

ta alguns acontecimentos grandes, osquaes inda

que não tiveráo eíFeyto » náo deyxàrâô de ter feu

premio: porque em coufas grandes o acosíieter, 6c

nioílrar ouíadia, & atrevimento, he coufa grande.

O pnmeyro toy dos Gigantes íiliioi da tei ra , os

quaes determinarão lubir ao Ceo, & lançiraju.

piter delle,como conta Ovídio nas Metamorpho-

feslib.i.

Tentou ?erithoo,& Jhefeo.O fegundo foy de Thc-

feo, {^ Perithoo grandes amigos, os quaes ie atre-

verão decer ao Infei no ,
para furtar a Pfolerpina

molher de Platâo.Pofto que lhe náo fahio bem do

partido, porque Perkhoo foy morto, ScThefeo

preio.onde ficara também para fempre, le Hercu-

leso não livrara: todavia entre os fey tos fuialados

de Thefeo fc põem também efte,como o pos Oví-

dio na carta de Phyhs a Demophonte filho de

Thelco. Inter t éf i^gidas media fi»turaii in urbe.

Magmfictn tituUs fiet pater antt fuit , pela qual rezáo

a*Nimphas de lulia achando a Phaeton filho do

Segundo.

Sol morto , ainda que íua morte foy táo trifte, Sc

tâodefeítrada , porque íe atreveo a governar os

carros do Sol , coufa de tanta difficuldade lhe pu-

ferão elle Epitaphio , como conta Ovidio nas

Metamorphoics lib i.

Hicfitus e(i Phaeton currm auriga paterniy

^uemfinm tenuit,magnts tamtn excidit aufis.

Aqui jaz Phaeton goverdador do carro de feu pay

X) Sol , o qual inda que não iahio bem do partido,

& moireo na einpreza , acabou como homtm de

grande animo , atrevendo-fé a huma coufa táo

grande , & por eíla razáo atribue El-Rey de Me-
Jinde a grande louvor os Portuguezes cometer as

íurias de Nereo,que he o mar, por fer huma couia

de tanto perigo , & trabalho, como cxcellenie-

mente o pinta Horatio nas OdaSjOd.j.lib.t.

115

QVeymou ofagrado Templo de T)iana

-Dofubtil íejlfhomofabricado

HeroJtratOipor ler dagente humana
Conhecido no mundo^ê nomeado.

Se também comtaes obras 710s engana

O difejo ae hum nome aventajadOi

Mais razão he^que tfueyra eterna gloria^

^emfaz obras tão dignas de metnoria,

Herefirate, Elle foy hum perdido
, & defeíli-

madu de todos, por náo preUar para nada : ven-

do-leneíic ertado,derreminou fazer algum feyto,

por onde fofle conhecido, &: fícafie memoria lua:

pelo que pos fogo a hum Templo de Diana em
Ephtio, íeyto pelo grande Tefiphonio, como diz

Solino,noieu Polyh1ft.C8p.58.pelo que dizaqui o
Poeta: le homens perdidos, 6c que para nenhuma
coufa preftáo , deícjáofama, maisrezáohequca

pretendaó,8i bufquemjos que a merecem»
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os lusíadas
DO GRANDE

IS DE CAMÕ
Commentados pelo Licenciado Manoel Corrêa,

ARGUMENTO.
A populofa Europa fedeícreve,

De Egas Moniz o feyto fublimado,
Luíitania5que Reysjque guerras teve,
Chrifto a AíFonío íe expõem cruciíàcado:
De Dona Inez de Cafiro a pura neve
Em purpura converte o povo irado,
Moftraíe o vil deícuydo de Fernando,
E o graó poder de hum geíto fuave , & brando.

^a. .CANTO TERCEYRÒ.
Mede Canto defcreve o Poeta o fitio de Tua pátria , as guerras oue os Reys delia ti.

verão com os Mouros
, & fuás vittorias , o caio de Dona ínes de Caftro,

& a morte dEl.Rey Dem Eernando.

AGorâtuCalliopemetnfinai
O que contou ao Rejo illujíre Gama'

í^JP^ra tmmortalcanto,^ voz 'Dtvina
Nejfepeyto mortal,p,e tanto te ama:
Afji o claro inventor da meãícind^
T>e quem Orpheoparifie.ô Itnda Tiama,
Nunca por 'Daphne. Cltcie^ou Leucothoe,
^e^egue o amor devido,comofoe,

^gora tu Calliope. Fingem os Poetas nove Mu-
ías falhas de Júpiter , Seda Memoria, padroeyras
dos Poetas, & Mufícos. ChamáraólheMufas de
moita:, que quer dizerinquiiir, ou defcubrir por
ellas ferem as inventoras ,& defcu bridoras das ar-

rcs liberaes.Seus nomes faó: Calliope, CIío,Erato,
Thalia.Melpomene, Terpfichore,Euterpe, Poly-
hymnia, Uranía. A principal deftas , Sc a que os
Poetas Heróicos invocáo, he Callioperpelo que o
noílb Poeta aqui o faz , & com muyta razão , pois
hadetrattardos Heróicos fcytos dos Portuauezes.
Os nomes deíhs Mofas,& o que cada huma inven-
tou tratta Virgílio nos Opufculos em hum Epi-
grama que começa.

CUo gefia cantns tranfa^is temporareiiit
, éfe.

^ffim o claro inventor d& Mediana. Entende
o Appolo , o qual o? antigos tinháo por in-
ventor da Medicina , & Padroeyro dos Médi-
cos

, como Ovídio nas Metamorpholes lib. u

V;'
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T uíP^dãi de Luls de Camões Commentaàos,
Lujiadai ae ums ae K.a

^^^ ^^^^^^.^^ ^^^ ^.^bem neftas panes por onde

^

Teio pafla,bà Poecas.Sc que as aguas delk no tem

a propriedade das da fonte Agamppe ,
por fe

criarem aqui engenhos exceUences

Deixa, ai flores de pmdo. Pmdo he hum mon-

te de Macedónia conlagrado a ApoUo ,& "as Mu-

fas chamado Mezovo , como diz Sophiano Don-

de difle Virgílio nas Eglogas.

inventum mdicina meum eMtfexqueper orhm

Dtcor,& htrbamr» f^bjeãa potentta mbtu

A medicina he invenção minha , & pelo mundo

fou etmado dador de remédios, ^ a natureza^^Sc

propriedade das hervas he fugeyta a rnim. Lite

Cllo houve é^CalliopeaOrpheo d.quemos

Poetas dizem grandes couías acerca da Pocfia
,
&

Mufica. Foy também ^ff^y§°^p^°
J^^^P^J^^V^dí VlUmoramíecère^^c Aoma Agampfe

cie, &:Leucoihoc,quc aqui o Poeta nomea-feae u»<.r j

nefta oy tava á ^^?^_:^^^^;^^:^^XZ Reprehendcndo as Nynjphas de deícuydadas em

I^atn neque Tarnafi nohii jitga.nam ner^ue Findi

materia.que tem entre mãos, affim lhe tenha fem

preamor,5caffeyçáo ApoUo.&em fua compara

cão faça pouco calo das mais Nymphas fuás: hn-

Puagem ordinária , & muyto uiada dos que pe-

dem DeApollo, Êíd'oun-os nomes que lhe os

Poetas dão trattamos no cai^p primeyro oytava

36.

p Oem tu Nymfha em effeytomeu défejo.
^y^-f

j-^c.^.

X Como merece a gente Lulitana,

^ue'vejaj& fayba o mundo,que do Tejo

O líquoráe Aganippe corre,& mana,

"Deyxa asflores de Tindo.quejà vejo

Banharme Apollo na agnafoberanai

Se não àtreyyque tens algum receo.

^tefeefcureça o teu querido Orpheo,

não impedirem a Cornélia Gallo a ma ordem de

vida, que trazia, gadando-atoda em léus apetites,

& íenlualidades , 6c que no melrao elUdo deviao

eftarellasinem era poffivelreíidir. ou no Monte

Parnafo,ou no monte Pindo.ou na fonte Aganip-

pe • fínalhando.lhe eftes lugares como próprios

léus &ondeellascoftumâvãoreridn-, Ôcdaríeao

exercicio das artes hbcraes,de que ellas fao padro-

Jianharme ^pollo »a agua feherana. Termo Poe-

tico ,
&:elegantiffimo , em quemoftra ajudalo

A pollo, & favorecelo com funa poética, banban^

dcSo na agoa da fonte Aganippe : a qual chama

foberana t por ter a qualid.de , de que ^^"as trat-

támos. E porque eltà ncUe tao honrofo eftado

como hctratiar dos feytos Heróicos dos Portu-

guezes. Pede aCaliope o ajude neíla empreza:

porque fe o não fizer.creráque lhe procede dcen-

veja por ver que faz venugem a íeu filho Orpheo.

3

Voem tu Nywpha.l^ym^hA entre os Gregos tem

difFerentesfignificaçóes, que naó faó deite lugar.

E porque entre outros hum. he tomarfc pela agua,

daqui uláráodeíla palavra por humas Deofas,qae -j^j^^f^ptos eftavão todos efcuytandOt

elles fingiáo viver nas aguas : & largando-fe mais p ^ -^
^ fublmf Garna contaria,

a accommodá.aó a outras Deoias
,
como das ar- J d.poisdehum pouco e/far Cíiydando^

vpres.campos, lagos, tanques,mares, montes,pra- í^uando dtfois «r t

dos , bofques, vaUes , U outras que a eíte íom in- Alevantandooroflo ajji

^^^J^-
vsniàráo.E porque as Mufas padroeyras dos Poe- Mandafme O Rty.que conte áecmanao,

tas folgàvao com eltes lugares, por lerem frefcos, qje minha gente a grao genelogíai
_

Sc apartados da converfaçáo, chamaram-lhctam-
j^^^ me mandas contar eflranhahiltOYta:

bem Nymphas como Virgilio na Eglogay.N^w- , mandafme louvaY dos meus agloria,

pha nojter amor hbithrides, Nymphas da fonte libe-

thro nofli aíFeyçáo , ôc ifto he entre os Poetas or-
^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^, ^ ^^„,,^ Xem j)or

àm^úo.
, r, ^..,., -. r^^mq rnnrar a aloria ,6ccavallaria

O It^uor de y}gampfe corrc,& mana. Aganippe he coufa
^^^^

f
°
^^f^^

"""^^,1°: porque não he
humafonrenomoníe HeUconde Bo.cia,d.qual dos

P^^Xf^ente d^prim" enL^^^^ , &
os qucbeb.áoficaváo Poetas. Chamou- íe aíTin, bem contado a gente de primor eu^r

de agan, que fignifica muyto , Sc hippos, cavalloi gabar luas coulas.

porque foy fey ta com as unhas do cavalloPegafo,

no qual Perfeo filho de Júpiter aportou àquelle 4
lugar. Chama-fe por outro nome Hcppocrine,

^e outrem poffaloUVaresfOYÇOãlheyoi
ca vallo, fonte, pela mefma razão. Alguns fazem ( \ ^^

^«^J^^'^'' \.Jl'fí»nia e<í fe deCeía'
cilas fontes differentes.mas ambas em hum mefmo V / Co«A he,queJe coftuma^Jjedjeja,

mente. Aganippe, dita aíTtm de huma moça aíTira Mas lõuvar OS meus proprios.&rYeceyo^

chamada.hlhadc. rio Permcílo, que corre ao lon- 6^e huvor tão fujpeytomalme ejteja:

go do Monte Helicon , como diz Paulanias : Sc £ pata dizer tudo,temOi& creyOt

Hippocrcnc do iuccedo do cavallo, de que acima q^^ qualquer longo tempo cuYtofeja:
iratiámos. O que o Poeta pretende nsíla oytava «^ í? ^

Mas
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Maspois o mandasjtttdõ/e te deve^

Irey contra o que devot^ferey breve,

^iuç outrem pojj» louvar. Sempre o louvor pró-

prio foy folpeyto, donde dizem os Latinos , Laut
ín ore próprio vtle(cu , o louvor na boca própria he
reprovado, E não lómente iouvarfe huma peflba

a fi,mas admittir louvores em leu rofto,£c prelen-

ça,nunca iccoltumou entre gente feíucla;porque

os taes louvores faó mais lilongeyros
,
que certos.

5
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pela mayor parte muyto habitadajíadia, Sc freica,

& alguma de ventágem deítoucras partes , a que
chamamos temperadas. E náo lómente he iíto
certo pela expei lencia que atègora temos, porque
muycos dos antigos o tiverão afiim contra a com-
mum opinião em conrrario,como Ptolomeo,Avi-
cena , & alguns Theologos , como refere o B. S.
Thomâs i.p. q.ioi.art-í. Os quaes affirmáo eftar
o Parailo da terra debayxo da Equinocial, por fer
aquella parte muyto temperada , & ladia , como
temos muyto Reverendos , 6í Doutos Padres da
Companhia de Jefus np Tratado de CíeIo c. 14.

ALémdiJTo, o i a tndoem fim me obrha T P*^'f * ^ '^TT^
*"' "^"^ nenhuma noticia tem

U. «^/J./ ^ ^\ ///^ c^í^r/^*^
(^35 coulas aa Eiphera, entendáo tambcra efte lurphera,

gar, & outros iemelhantes, ha le de notar.quc no
Ceo não ha círculos nem Imhas,por lerpurillimo,
traníp.irente, & folido femrepartimento algum:
mas que lhe fingem eltas couius os Aftronomos,6c
outras iemelhantes para melhor poderem trattar
de luas particularidades. Prelu polto ifto,digo que
Iheaffináo dez circulos , (eis grandes , & quatro
menores. Os grandes íaó Equator, Zodiaco, Me-
ridianojdous Coluros, & o Horizonte, Os meno-
res íaó o trópico de Cancro , 6c o trópico de Ca-
pricórnio,circulo Arftico, & Antarftico: Sc por-
que neíle lugar nãohe poíTivel trattar eftas cou-
las de ralz,pe!a brevidade que (e requere,Sc por fe

náo pretender aqui mais , que declarar eRe livro,

E,,
„ ^ /- f

para que le entenda : o qual por ertc reípeytohe
mreuZjOna, que o Cancro [enhorea, calumniado de alguns , não dney fcnáo oquefe
Meta Septentrional do Sol luzente

y

não podeefcular' Trópico le diz de trepo
, que

quer dizer volver , & porque o Sol (empre anda
em hum pedaço do Ceo , no qual tem baíilas , 6c
términos que náo pafla : chamarão a eftas balifas

trópicos : porqueentreelhsandao Sol ftímpaílar

nenhuma delias : nem o trópico de Cancro da
banda do Norte , nem o de Capricórnio da banda
do Sur. E quando o Sol fe chcp^a a nós até o pri-

meyro grão de Cancro,que hc o que mais pode fu-
Entre a Zona (^ue e Cancro (mbarea No antopri' bir,temos o Solfticio do Eftio: 6c quando feapar-

meyro, oytava 1. trattey brevemente da delcrip- ta de nós dando fua volta contra o Sur em che,
ção do mtindo,& o que le náo podia eícufar para gando ao primeyro graó deCapricornio,que he o
entendimento deftc livro

, ondt prometti larga- que mais pôde bayxár/e faz o Solfticio do Inver-
mente_nefte lugar em algumas coulas da Europa, no.E chamaó-fe Solfticios , núo porque o Sol fe
como farey no que for necellario para entendi- detenha em parte alguma, le não porque nemíbbe
mento da letra do Poeta. E porque elledefcreve maisalto,nem decemais bayxo.E noSolfticiodo
Europa por tal ordem, que náo ha mais que defe- Eítio temos o mayor dia do anno , que he a 11. do
jar , lómente tocarey algumas coulas neceííarias. mez de Junho: &'no do Inverno o menor aos vin-
Os Geographos dividem a terra em cinco partes, te& dousde Dezcmbro.Nefta oytava defcreve o
aquechaináoZonas, ufando defte termo de fal- Poeta o fitio de Europa,& léus términos , o quaJ
lar ,

para com mayor claridade poderem trattar diz, que jaz entre o circulo Aiélico , & c trópico
delia. Deftas cinco Zonas, duas faó írias,porefta- de Cancro , que he huma das Zonas temperadas,
rcm dentro dos circulos Aitlico , Sc Antardico, Chama ao trópico meta Scptencf ional do Sol lu-
a que chamamos Norte,S( Sur. Duas temperadas Jenre, porque ncfta parte Septentrional, qiie he o
entre os ditos cuxulos , 8c os trópicos ; Sc huma Norte, não pafla o Sol delle: di2 que tem por ter-

quente,quehe a do meyo,ondecaealinha Equi- minos da parte do Arfturo, queheo Norte, Sc do
Bocialjaqualtemnomedequente,outorrida,por Poente o mar Oceano,S£ da parte Auftral,quehe
lercontmuamente vifitadadoSoljpelaqual rezaõ o Sur,o Mediterrâneo. Do Arduro fe veja auoíla
cuydâraõ os antigos íer deshabitada , o que não annotaçaó canto i.oytavait.
he,CGmolcfabe por experiência: antes vemos ler

"
o- .

2?<í

XJL He nãopodtr mentir no que dtjfer

Tarque de feytos taes^por mais que dtga.
Mais me ha deficar indapor dizer.
Masporque ntfio a ordem leveyèfiga
Segundo o que dejeja s defaher:
'Frimeyro trattarey da larga terra,
'Depois dtrey da fangiúno/a guerra,

Frimeyro trattarey. Para vir a trattar da guerra
que nefte Reyno os Poi tuguezes tiverão com os
Mouros, defere ve primeyro Europa, na qualeftá
o noiib Portugal.

6

Ntre a Zona, que o Cancro fenherea^
Meta Septentrional do Sol luzentey

E aquella queporfriaJe arrecnya
Tanto^como a do meyopor ardente,
Jazajoberha Europa aquém rodeya
Tela parte do Ar£luroM do Ocadente
Lomjuas fal/as ondâso Oceano,

s^fela AufiraljO mar mcditerrano.

IJ
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D /íparte donde o dia vem nacendo^

Com i^fiafe an)€Z,inha;mas o rio,

^e dos montes Rifees vay correndo,

Na alagoa MeõtiSyCurvo,& friOj

As divide,^ o maYi(iueferOi& horrendo

yiodos Gregos O irado fenhorio:

On de agora de Troja mumphante.

Não lê mais que a memoria o navegante.

Da farte donde o dia ve»)»acend».Diz que da par-

te Onental(que declara por eftes termos da par-

te donde o dia vem naccndo)a divide da Afia o no

Tanais, chamado cora mummente Tanâ: começa-

rão dos montes Ripheos.onde efte no tem fua on-

gcm,& fonteiSc o mar Egeo, chamado Archipe-

lago , onde os Gregos com aquelle táo celebrado,

&: íubido cerco de dez annos deftruhiraó aquella

infigne Cidade de Troya.da qual não ficou pedra

iobre pedra : & hoje em dia le vem as ruínas d^a-

quella grande CidadejÊc dos navegantes Italianos

íaó chamados aquelles campos liddi Troymt , pia-

yas Troyanas. Dos montes Riphcos letrattana

oytava que fe feguc.

8

LA* onde mais debayxo efià do Tolo^

Os montes Hyperboreos aparecem}

E aquelles onde femprefopra Eolo^

E c^o nome dosjopros/e ennobrecem,

jíqui taõpoucaforça tem de /ípolo

Os rayos que no mundo rejplandecem

^

^e a neve eftà continopelos montes _,

Gelado o marjgeladasJempre as fontes.

(h montes Byperboreos apparectm. Diz que Euro-

pa na íua pai te Septentrional, que he da parte do

Norte , tem os montes Hyperboreos , chamados

flíTim de hyper , que fignifica encima ,& Boreas,

que he hum vento que lopra do Norte, por andar

lempre o tal vento encinsa delles. Outros dizem

que tem eíle nome por eftarcm eftes montes ain-

da alem donde o vento Boreas lopra. Outros pe-

los homés d^aquellas partes viverem muyto mais,

que todos os outros do mundo
,
por a terra ler ía-

dia , ÔC abundante de todo o necefiario para a vi-

da. Acrecentaó alguns que enfadados os homens
delturcgiaó de fualonga vida ,eícolhcm hum gé-
nero de morte voluntária , o qual he, que buicaõ
hum ako rochedo ao longo do mar , do qual de-

pois de grandes ftftag, & banquetes com cappellas

nas cabeças fe lançáo para acabarem lua vida dei-

ta mancyra, tendo t(la por grande felicidade , Sc a

mais honrada íepultura
, que poderão cícolher,

Eftes povo^ tem leis mczes do anno contínuos dia,

& outros feis noy te , como diz Solino cap, i6. H

Camõei Commentados,
Melalib.vcap,5. Olivario fobre Pompenio Mela

naó faz os Hyperboreos táo Septenirsonaes como

os ditos Autores : pelo que tem por falfo ifto que

delles dizemos : & quanto a mim eftes montes fe

chamaóaírimporíercm muyto altos, Scporefta

rezaó logeytos ao vento, mayormente Norte por

íua vizmhança , como diz Diodoro Siculo lib. 5.

pag. 128. 6c Girava na fua Coimographia lib.z.

E aíjudlts donde femfre (opra Eolo, Eolo he o fe-

nhordos ventos , como fica dito em muytos luga-

res. Nefte lugar entende o Poeta os montes Ri-

feos , de que atrás fala , chamaó-fe affimdc ripi,

que quer dizer força de vento , por curfarem alli

muyto. Neftas partes como conta Solino cap. 15.

tudo faó nevesjgiadas, caramelo$,8t frios:pelo que

aquella regiaó !c chama entre os Gregos teropho-

ros ,
que quer dizer coufa que trás alas ,

por andar

continuamente oarcuberto denevoas, & neves

que parecem voar pelo ar : &C naó conhecer a gen-

te defta terra outra couía fenáo Inverno , & fno,

ÔC tal que o rio,8c mar fe congelâo.

E CO nome dos fiprot fe mnobncem. Pela rezaó dita.

A^ã dos Scythas ^ grande quantidade

Vivem ^ q antiguamentegrandeguerra

Tiveraôjobre a humana antiguidade^

C'o os que tinbão então a Egypcia terra.

Mas q%{em taofora efiava da verdade,

(Jã que ojutzc humano tanto erra)

Tara quedo mais certo fe informara.

Ao campo 'Damafceno operguntara.

A(\m dos Scythas grande cjuantidaJe.Eíkã região he

habitada de Scythas chan>ados Sagas pelos povos

vizinhos como diz Mela lib.5.cap.5. ôcPUniolib.

((J.cap.iy.dondetratta largamente da multidão, ôc

variedade defta gente , hoje fe chamão todos em

geral Tártaros.

gl«e antiguamente grande guerra. Houre antigua-

mente grande contenda entre os povos Scythas,6c

Egypcios , íobre a antiguidade de fuás pátrias , 6c

Naçóes:quei endo cada hum com íallas,ÔC fabulo-

las razões dar a entender qucellcs foraó os pri-

mcyros homens do mundo,âllcgaBdo para ifto an-

tiguidades de Cidades , 6c outras fabulas que in-

veniávaó:ás quacs davaó credito por naó faberem

a verdade. Pelo que o Poeta os remete aqui aa

campo Damaícenojonde Deos noflo Senhor criou

o primtyro homem , & d'ahi o levou a hum lugar'

nuiyto frelco , & d ley tofo chamado por efte lel-

peyto, horta de deleytes, a quecommummcnte
chamamos Parayío da terra.

70

A Gora nefías partes fe nomeya

ALapufria/i inculta Noroéga

Efcan^
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E/cmdinavia llhãiquefe arreya entende os moradores de Dânía,ferra frigidiílima,

'Das vittonas que Itália não lhe nega^ porque lhe chama Danos frios , & pelos naturaes

/Iqui em quanto as agoas nãorefreya
"

^°j^ Dencmsrker: affim que Brufios, Suecios, &
O ConzeUdo Imerm.fe naveea ^^"°' navegâo efta paragem . & todas fuás par-

Humbraço do Sarmattco Octam
tes.& outras «.uytas Nações, que naquellas par-

"Pelo BruJiOjSuechi&fno 'Dano.
tes laõ fem numero, como diz, Plinio lib.ó.c.iy.

Agora ntfiai partes. Tratta de algumas provín-

cias da Europa Septentrional , como Lapia , &
Noruega, a que chama frias, & incultas por ler o

grande frio caafa de viverem os moradores delias

em grande aperto, li inculta não quer dizer deí-

habitada,como o vocábulo foa,& parece moftrar:

mas habitada com trabalho,como também amef-
ma palavra moftra por vii-tudedapropoíiçaó ,<w.

como he notório aos que fabcm a hngua Latina.

Ejtandtnavia //Ã^.Efcandinavia náo he ilha co-
mo o noflo Poeta lhe chama fegumdo os antigos:

mas he peninlula, como os Modernos hoje elcre-

vem,pela experiência, £c conhecimento que tem
da terra. Foy também chamada iifcandia, ou Ef-
candavia,ou Baíilia,dosquaes nomes todoa,fazem
mençaó PJinio,SoIino,Me]a,6c outros antigos, &
modernos que delia cfereveraó. Efta província he
muyto grande , & ( como diz Gu-ava na fua Cof-
mographia) tem de comprimento mil léguas , Sc
outras tantas de largo, He terra muyto fermola,
& abundante de todas as coufaSjtem muyto bons
portos, ôceícalas de mercancias, muytos Reynos,
& províncias. Nefla eftáo Keyno de Suevia.Got-
na,Liponia,ou Laponia,a que o Poeta chama La-
pia,G.>utIandia,Filandia, &: Noruega.

6^tte/t arreya das vftturias
, qm halia naolbe nega.

Ifto diz porque deíla Eícandinavia vieraó os Go-
dos

, & outros bárbaros a Itália , & fogeytàraó
muyta parte delia , & morarão por muytos annos
naquella parte de Itália, que hoje le chama Lom-
bardia: como conta Paulo Diácono nas Hiftorias
de Lombardia , & Frey Leandro Alberti na fua
Defcripçáo de Italia.no título de Lombardia.

At^til em í^uamo as aguas não refreya. Neftas partes
(comoelcrevemos Aurores) fe vive com mayor
trabalho pelo Verão, que pelo Inverno. No Ve-
rão tudo laô aguas, .<i lamaçaes, porque Te derre-
tem as muytas neves, & caramelo: & no Inverjio,
como rudoeftà congelado, caminha-íc melhor,
mas não le navega no mar por eftar coalhado: paf-
lado o Inverno fe navega.
Hum braço do SarmaUco Oceano. Sarmatico cha-

ma aqui eíte mar,por fer na paragem de Sarmacia,
a qual confina coin Elcandinavia.
«^ Pelo Brufio Suecio,& frie Dano. Ifto náo laô rios
(como alguns commentaó por fuás cabeças , lem
autoridade nem razão alguma ) mas íaó nomes de
Nações que vivem naquellas partes , & navegaó
no mar em tempo queofno Ihedá lugar , como
fica dito atrás. Brufios, ou Barufiosfaó povos de
Prufia província de Sarmacia. Suecios íaó de Sué-
cia província de Elcandinavia. Pelo frio Dane,

10

ENtye efie mar,^ o Tanais vive eflranha
Gentey RutbenoSyMafcos^ & Livonios

Sarmatas outro tempo ^ t§ na montanha
Hiycinea os Marcomanosfaõ Tolonios.
Sogeytos ao Impeno de Alemanha
São òiaxones,Boémios^ tS Tanonios,
E outras varias Nações que o Reno frio

Lava/S o 'Danubio^Amafis^à- Albism.

Entre ejle mar. Tratta das gentes que vivem en-
tre o mar de Sarmacia , Sc o no Tanais , chamado
commummenceTanà

, como fica dito oytava 7.

Primeyrameni-e diz que vivem os povos Ruthc-
nos, chamados por outro nome Roxalanos, ou
Rufios do Reyno de Polónia , & naó Francefes

como alguns aqui declaráo:quc he bom deipiopo-

fito : pois o Poeta vay deícrevendo outro mundo
bem diiíerence.Molcos faõ os povos do graõ Du-
que de Mcrcovía. E Livonios iaó de huma pro-

víncia de Sarmaeía,que agora fe chama Livonia,

chamada antiguamente Sarmacugeralmente,co«
mo a maisterra.Sarmacia tem lete províncias, Po-
lonia,Rufia, Prufia J^ittuania, Lívonii, Polónia,

ôc Moícovia : das qtfaes-Te podem ver muytas
dignas de memoria, nas Relaçfes de Joaó de Bu-
tero,naiua Europa: Sc na fabrica dei mondo, de

Lourenço de Anania,6c outros.

E na montanha tíerewea. Affim lhe chama Cefar

lib.i.de bello Galhco , dizem ler hum bofque

muyto grande, Sc muyto elpeílo,que de comprido
terá feílenta legoas, êc de largo nove. Entre eftc

bofque.Scaterra de Sarmacia cftá Alemanha, co-

meçando do monte Sevo , como diz Schno c. zj,

Aquieftaóos Marcomanos, Boémios, Saxonios,
Pannonios,que faõ hoje os do Ducado de Auftria,

& Reyno de Ungria: & outras varias, &c innume-
raveis Nações,fogeytas ao Império de Alemanha,
pelas quaes paflaó eftes quatro rios tão nomeados:
Rheno,que nacenos AlpeSjChamado vulgarmen-
te Rein,ou por fer muyto claro em fuás agoas: ou
por correr com grande furia , 8c impeto, que huma
& outra coula figsifica a palavra na língua Alemã.
Danúbio he o mayor, & mais celebrado rio de to-

da a Europa : nace no monte Arnoba em Alema-
nha , delde afuafonte atéaCídade Axsopoli de
Mífiaabayxa, chamada hoje Colonamich , coroo
dizOlivario fobre Pomponio Mela (índaque en-
ganado pelas taboas de Ptolomeo erradas em lu-
gar de Axiopoli , lé A xia)he chamado Danúbio;
ôc da Cidade Axiopoli atè o mar íc chama Iftro.

Amafq
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Amafo corre entre o Rhéno.ôc Albis.he no gran-

de Sx navegável, comq dii Eitrabao lib.7. jn pnn-

cip & Herniolao Bárbaro íobre Phnio lib.4.c.i4.

Hoje le chama Eemps.Albis he hum no dcmuyto

nome entre os Elbitorcs , chama-le em vulgar

Elbi, nace em hum monte da StlvaHeicynia na

Boémia, chamado Riieinberg, como diz Ortclio

na fua lynonimia na palavra Albis.

II

EKtre o remoto Ifiro^^ o claro eftreyto

Adonde Helie déyxcu co' nome a vidat

Eftão osjhracés de robuppeyto^

^ofero Martepátria tão querida^

Onde coo Hemo^o Rkódope fugeyto

kAo Otomano ejtá que /omettida

Bizâncio tem afeu ferviço indino}

Boa injuria do grande Conftantim,

Entre o remoto Ifiro. Depois que trattou de al-

gumas partes Septentrionaes da Europa.começa

a Defcripçáo de Grécia que antiguamente foy

chamada Hellas, do aome de humas leiras, que a

partem pelo meyo , ou de Hellene filho de Deu-

calion como diz Mela.Deíla Grécia crcreveraó os

Antigos muytas coulas , porque foy Rcgiaóde

muyto nome.aííím pela fertilidade da terra,como
pelos excellentiííimos varões que nella houveraí-

fim em letras como em armas. Hoje eílá perdida,

& desbaratada , nem ha nella ceufa digna de mt-
moria. Os Modernos a dividem em cinco partes,

ou regióeSjThracia, Bui into, Macedónia, Achay a,

& Morea,Thracia chaniada vulgarmente Roma-
nia,quc he a de que aqui o Poeta trattajíitua^a en-

tre o rio litro, de que ati á-i falíamos, & o Hellel-

ponro. Teráo HellefpontodelargoSoo. p.ifios,

que ( legundo os Gregos dizem) heoerpalloque

hum boy pôde nadar , pelo que lhe chamaõ Bof-

phoro os da terra. Divide cite eílreyro Afia de

Europa , hí hojeem dia fe vem de huma, & outra

parte do mar as ruinas das Cidades Abidos,& Sef-

tos,dondeforáonaturaesaquelles grandes amigos

Leandro,& Hero,de que Ovidio faz mençaó nas

íuas Epiílolas.

Adondt títllt deyxou c^o o nome a vida. Conta 6 as

Fabulas que AthamanteRey de Thebas teve duas

molhcres , & que da primcyra por nome Nephele
houvedous filhos, Phryxo,Sc Hellc:earadolcgun-

da vez, morta a primeyra mollicr, com outra cha-

mada Ino , tinha os dous filhos que ihe ncàraó de

Ncphelc comfigo , aos quaes a rnadralta Ino to-

mou caó grande aborrecimento que os não pqdia

ver : pelo (jue determinou por todas as vias de'-

truilos : &c para eíleeffeyto fez com cncantamen-
tui,Sc fsyticcnas.que os campos naódéUem trigo,

& acabou com os Agoureyros.ôc Snbios didefltm

a El-Rey quctodo aquelle mal lhe vinha por cau-

ía de feus filhos. Acodio Nephelc, & d-ulhcs hum

Camões Commentados,
carneyro com o vcUo de ouro , no qual paflafiem

hum pedaço de mar , que divide Afia de Europa,

Ôccom conaiçaó que nenhum delles olhafie para

trás. Helle olhando, cahio no raar, 6c alogou-fe:

pelo que de leu nome Helle.Sc do nome de aqueU

leeítrcyto que antes íe chamava ponto , poreíta

occafiao,6c morte de Helle le chamou Heiiclpon-

to,como le diflcflemos ponto de Helle;hoje le cha-

ma o eftreyto de Galipolijou braço de S.George,

A Fabula Ue Helle conta©
J
uítino lib. 41. U vidio

hb.j.faftor.Fontano in Urania.&i outros.

Do (ero Mane , patrta tão t^uenda. Os moradores

de Thracia laó nomeados entre todos os Elcritio-

res por gente fera, ôc no exercício da guerra muy-

to deftra,ôc exercitada. Eltahe arazão.porqueos

Poetas tazeni a Marte,queos Antigos tinhaó por

Deos da guerra , natural delta regiaó, & lhe tha-

maó cala de Marte , 6c que o nome que tem lhe fi-

cou de hum filho leu por nome Thracio que nel-

la reynou,

Ondtco^ o Hemoo Rodofefagejto. Contaó as Fabulas

queHemofoy Rey Uc 1 hracia calado com Rho-

dope, aos quaes Júpiter converceo em montes,

por íerem táo loberbos,&; arrogantes, que Hcmo
dizia de fiqueerajupiter, &RhodopeJuno, &
mandávaó que os aaoralkm,6c íervilkm por taes,

como cota Ovidio nas Metamorphofes lib.6. Elte

monte Hemo pane Thracia pelo nieyo,como diz

Pliniolib.4.c.ii. Eitrabao, Poiybeo,ííc Melacuy-

dáraó, que do alto deite monte fe via o mar Egeo,

ôi Adriático, o quenaó hepoflivel ,
pelagiande

diftancia que ha. Outros acrecentáraó que le viaõ

também deíle os Alpes , 6c o Danúbio ,
como diz

TitoLivio,lib.i.Dec.4.oqual tem todas eftascou.

fas por Fabulas : & dclcrevendo o fitio do monte
'

Hemo,diz que tem tanto arvoredo,que as arvores

laótaó pegadas , 6c tecidas humas com as outras,

que trabalhofamente fe vé o Ceo, que he boa li n^

auspem para os que querem dalli delcubnr o

mundo.Eíle monte fe chama hoje cadeys do mun-

do:comodiz Girava na lua Colmographia lib. 2.

Toda eíla Thracia he hoje lugeyta ao 1 urco.

Junto a cite monte Hemoeflà Rhodope ambos

ao longo do rio lítrimon.A Fabula de lua conver-

faóem montes trata Ovidio no lugar allegado.

ÇiHe [omettida Bizâncio tema (eu fervifo ISclU

Thracia na boca do Ponto Euxino, chamado vul-

garmente Mar raayor , ou raar negro, eftaalcr-

mofa Cidade Conílantinopla , chamada em icus

principios Bizâncio, como diz Juftino, ScPhnio

no lugar allegado.O primeyro que a cnnobreceo,

& fez cabeça de Império foy Conílantino filho

de Helena , que achou a Cruzem que Chníto

Noflb Senhor foy crucificado: & outro Conitan-

tinopor alcunha Paleologoa perdeo no annode

mil Sc quatrocentos Sc cincoenta Sc tres,a vinte Sc

nove de Mayo: pelo que diz aqui o Poeta, boa m-

juria áo grande Conítantino. EltaCidade havia

mil & cento Sc noventa Sc hum annos que era ca-

beça do Império Romano , qne tantos houve en-
^ '^

trc

1



nCanto Terceyrõ»
£re o Império de Conítantino pritneyro

, que a
ennobreceo

, & de hum trifte lugar a fez taó no-
bre, 6c exGeilence , atéotempode Conftantino t^
Paleologo que a perdeo. Da Cidade Coníknci- T Ogo OS T>almatas vivem.à' no ínionopla

, & lua ultima ruína cratta a Chronica do i^ Onde Antenor ià muros levantoumundo
, na qual le defcreve todo o luccellbda ^ru ^/.^ //.^ a

" '" (euani;oUj

entrada da C.dade , & as crueldades que o Turco ^{'^''^^ ^'""'^t 'J^^ ^^^ ^^^9^

ulbu com os Chnítáos , Igrejas , & Imagens , & íff^
agoas.que tao taxa comepu,

muycas torpezas que cõmeteo : na era não con- ^^ ttrra hum braço vem ao mar-,0[ue cheyo
forma com os demais Efcritcores. Luis dei Mar- 'De esforço^nafões varias fogeytoUi
mol Carvalhal tracta o meímo na pnmeyra parte Braçoforte àe gentefublimuaa^
de lua Defcripçáo de Africa lib. z. pag. 224. com Não menos nos engenhos^quenaeípada.
muyta diligencia, & verdade: o qual no tempo,

^ ^ ««t-y/'«««*

xontd, Sc ordem daexpuenasaó, Sc propnoltico r n 7 • ^
que lobre elU aconieceo

. he cinforn^fao que c.^
"

%\ T'""' ^ \"' '^°'"' '" '^^"^^

bem íentem ' ^ commummente Eíclavonia , chan)araÒ os Anti-

Ogo de Macedónia eftão asgentes^
A quem tava do Axio a agoafria.

E vôs tambem^ó terras excedentes^
Nos CoífumesjetigenhoSj& ou/adia.
^le enfies ospeytos eloquentes

^

E osjmzos de alta fantafia.

Com que tutelara Grecia^o Ceo penetras,
EnãomeriQs^or armas^que por letras.

gos Dalmácia
, Illyns , ou Liburnia. E debayxo

deíle nome de Eíclavonia lecomprendcm outros

LOgO de Macedónia efíão as sentes. ^^^Ta ' .^.^«""^'"^-^s, Carinth.a,Corvacia, o

Joa^m /^n,^ rín ylí" r
Condado de Tara, Liburnia , Dalmácia , com osA quem lava ao Axto a a,oa fria. povos Raguíeos, & Cathcrinos. D.zem que tem
a Efclavonia de compnmenro cento & vinte le-
goas,& de largo trinta. He terra de grandes ferras,

mayormentena Carinthia.A Imgoados Eíclavões
náo fomente fe uía em Efclavonia,mas he rambera
natural a gente Uigeyra ao E operador de Alemã-
nha,como faó Boémios,PolUcos, Búlgaros, Mof-
covitas,& Boírinelíes,& fós os Ungaros fallaó lin-

^,r, ,,. , . ^, ^ ^, .

gu^ge"» "^"y diíFerente. A Senhoria de Vencia

TíVá li f 'f'^ 7'r'"Í""^°^^'''''''*
governa a mayor parte das Cidades que cíUó na

e ta Macedónia
, chamada hoje Turquefca : cha- leu marias da terra tyranniza, & tratta mal o Tur-

moufeant,guamenteaíIim,dchum Macedo neto go. O Rey dos Romanos he fenhor doque eftà

naleul olyhifto,.cap.,4.6cPhniohb.4.cap.io. deshabitada , pelos grandes males que o TÍrco

rn.tZtn^lt \Tt''"-^ "^^^^-i" í' "^''^ ^''- ^' '^^^ ' Efclavonia, íó o que poíluemmadohojcB.adc
, ou Varadi como diz Ortelio, os Venezianos,val alguma coufa.

atr;;velia Macedónia. j? / j ^ , -^
E. A ^ / , ,, . '^ '"^ 1^0 aonde Amúnor ia mures kvantou.V.nttri'E vos taml^e^,, terras exceIUr>te,.Ncú,s palavras deo leyo Adriático , onde Antenor edificou a Ci-

Bmmtol?n.ar"l '""a '"'''T^^
'' ^"''^' '''''' P^dua como trattey largamente acr"s

çZT£^
Pi-o^incias, Cbaonia, I hefprota, Caf- xocomeçon. Depois que trattou da Efclavonia. en-

faTHÍ<f/""''-''.'^'^''^"'°^-^'"'S°^
^'^^"^^- ^^^"^ Delcripçáo de Itália

, da qual em rn^Jto

nosGren.^r poucas palavras diz muyto.Os Modernos lhe daó

de Gr cia he?r° "^'T
'^

ultima regiaó figura de perna de homem . começando da coxa

Apk Pelafaí. iTí" '7 '"';<'
^'"''' ^'^ ° P^=° "^'^^ P°^^^ d^ braço,por ier termo de

C? laiL &' P^^T""/'^ • /.^"iConnthia, falar mais próprio , & m^is accomVnodado para íea

nn & Sot pT' "1'1'
r'"^-'' Y^'^^^""

intcnco,que he trattar da gente Italiana. Efta Ita-

.ê oPoetf ;rn '7'í ^'*''\P^^^ lia entre os Autores tem muytos nomes Janicula,

Turco Tt'oda^r r
"í^"

pela mayor parte do Cameíana, Saturn.a,Enotria , Apenina/Taunna,

cZui^^óGZZ^f^^^^ Vitulia,Heíperea,& ultimamente Itália. Eftes,&

n od deíaS? ?:^^^^^ «"^''^^ "«-" P"^"^ Ortelio na fua Synonimm

a Greck (ló ^elo n /r''^'''
^"'^ '^"'

""^^T'
^^ Geograpb.ca lib. z. p g. , o..da palavra Itália. De

AWo, 1 r-! '^"'°"f
'^'•""«S' Sc aílimcomoos ti na Defcripçaô de Itália logo no principio , os

^uXpor :'':XtV"?'' "^xr:.""^
'^^^ qu^esfaôM^oLmos

, 6. tel tud/oque^Antl!munaoporeUejeípeyto
,
aflim os Modernos a gos delia elcreveraó. O Poeta tratta delia em duastem hoje pelo eílado em que eílá, por muyto infe-

rior. ' oytavas.naprimeyra lhe dá a figura de braço, que
acima difie , começando de Veneza: na fegunda a
pinta cercada de mar , a modo de Peninfula, como
todos os Antigos a defcrcveraó. Epaiaqueasôy-
tayas íe cntendaó claramente , as declsrarev aqui.
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Lujiadas de Luis de

E no lep onde Antenor. Efte he o leyo Adriático,

naqual paragem Antenor Troyano edificou a in-

fipneCidade^de Pádua ,
aonde eíla lepultado o

Corpo do Bcmaventurado Santo Amónio Portu-

2uez, & natural deíla noíTa Cidade de Lisboa, cm

hum Moíleyrodo Bemaventurado S.Franciico

locToá entrada da Igreja cm huni fepulcro tal,qual

huln taó grande Santo merece : muy venerado ,
&

frequentado da gente daquellas Comarcas , os

quâesnáolhechamaó Santo António , fenaolo-

nienteo Santo por cxcellencia , tão grande he o

reipeyto,6c reverencia que toda a gente lhe tem.^

ji (obtrba y«»ez.a e(ià no mep Dai aguas que tao

bajxacomiOH. Comelte Antenor de que atrás fa-

lámos ,
primeyro fundador da Cidade de Pádua

vieraó de Troya depois que foy deftruida pelos

Gregos , os Henetos povos de Lydia, os quaes fo-

raó em companhia de leu Rcy Philimene cm fa-

vor dos Troyanos , & vendo-le fem eíle leu Capi-

tão,Sc Rey(porquefoy morto no cerco^dergoíto-

fos, & enfadados fe toraó com Antenor a Itália , ôc

fizeraó íeu aflcnto junto ao lugar aonde agora he

Vencia , a qual de feu nome foy affira chamada.

Lançados dahi os Eugarieos,que poíTuhiaó aqueU

las partes como conta Eítrabaó lib.4. & 3. onde Te

náo detcrminabemnefta opinião , mas no livro

1 5.3 refere por certat &: Plinio lib.j. c.19. Polybio,

& Tito Lívio n© principio de fua Hiftoria , onde

com muy tas palavras a confirma ,
pelo que fe naó

pódcfeguir outra. Daqui fe chamaó os povos Ve-

netos mudado o H.em V.de Henetos,Venctos,&

comummente Venezeanos. Quanto a Cidade de

Veneza he a mais bclla,& fermola, que hoje há no

mundo, & elláfituada dentro do goWo Adriático

chamado hoje golfo de Veneza , cujo principio

(como conta o Poeta) foy muytobayxo. O que

contaó os Hiftoriadores acerca do principio deíla

caõ exceHence,&: nomeada Cidade,he,que entran-

do por Itália com hum podcrofiíTimo exercito

aquclle {oberbo Attila Rey dos Scythas , ( que Ic

intitulava Rey dos Hunos, Godos, Medos,& Da-

nos,medo,& efpanto do mundo,afloutc,& caíligo

de Dcos ) deílruindo todas as Cidades , & lugares

porendepaflava , & náo perdoando a couíii que

cncontraflc, atraveílando a terra de Veneza, pós

tanto temor âs gentes daquella Província ,
que

naò fe tendo por leguros na terra fe recolherão a

huns piquenosllheosqueno mar cílavaó, aonde

efcapáraó , & (tendo-fealli por feguros da ira de

Attila ) começarão a fundar cafas para viver , &
fortificarfe alli o melhor que podiaó , porque o

exercitode Attila naó entrava por mar , aonde

também le recolherão alguns que efcapáraó da

Cidade de Aquilcya, & de outras gcntes.q fugiaó

do aíloute de Attila- Deíles que íaó aflas fracos

princípios , veyo l Cidade de Veneza ler o que

agora he. Vcja-fe o que elcrevemosno canto 2.

oytavagy.

Da tetra hum braço vim m mar <jut cheyo, lí-ftc

braço que aqui pocm he a terra de Itália que f»z o

Camões Commentaàos.

Poeta Icmelhante a hum braço de homem , como

fica dito atrás, cercado por três partes de mar , ôc

porhumaíó de terra ,
pelo que lhe chamaó ou-

tros Peninlula, Da parte do Oriente tem ornar

Jonio , chamado hoje o golfo de Veneza , ou mar

Aufonio, & Siciliano. Do nieyo dia o mar Liguf-

tico ,
que he o mar de Génova , & o mar Thyr-

reno ,
que he de Toicana : do Septentríaó o mar

Adriático , chamado mar de Veneza , ocos Alpes.

Do Occidente os mcfmos Alpes que a dividem

de França, & Alemanha, começando do rio Va-

ro,até o monte Adula, chamado hoje pelos mora-

dores Tirei.

Era^o forte Je gentefublmada.Diz que efta Ualia

ena gente fublimada, £í excelknte, affim nas le-

trasjcomo nas armas. Quanto ao tamanho de Itá-

lia , dizem que tem de comprido mil & vinte mi-

lhas , & de largo naó lhe affignáo certo efpaflG,

porque conforme a difpofiçáo da terra eni huma

parte he larga, & em outra eílreyta, de circuito

lhe daó duas mil & quinhentas & cincoenta.
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M torno o arca o Reyno Neptunino

Co' os muros naturaes por outraparte;

Telo meyo o divide o Jpenino^

^ie taoillujirefez, o pátrio Marte.

Mas de^oís que o 'Portsyro tem divino

j

Terdenáo o esforço veyo, tê heliica arte,

Tobre eíiája da aJUigapote^ade,

Tanto Deos fe contenta da humildade.

Em torm o me» o Reyno J<leptunino. Moftra o que

fica dito atrás fer Itália rodeada de nvsr por três

partes,& pela outra de muros naturaes, que íaó os

Alpes, & ourras ícrras juntas a elles. ?úo Reyno

Neptunino íe entende o mar.

Pelo meyo o divide o ^pcvino. Apenino hehum

efpalho dosAlpcs.o qual começa da nbeyra dcGe-

ntn-a na Cidade de I\ila,& parte Itália pelo meyo,

como excell(nte,&í meudamente o cfcreve Eíf ra-

bão lib.5. & Polybio lib.^ . Dizem que fe chamou

aíTim de Apíno Rcy de Italia.outros querem que

tivelle elle nome de Apis humCapitáo antigo,que

a fogey tou, & ti iunfou delia: pelo que entre ou-

tros nomes fe chama também Apcnina.Outros di-

zem que íe chamou cíle monte Apenino por íer o

paflb por onde Annibal entrou em Icalia contra

os Romanos,o qual como fofle Carthagincnfe, &
os Carthaginenfes íechamáo Penos, de aqui que-

rem que lhe venha cíle nome. E porque Annjbal

paíTou por aqui diz o Poeta que o tez o próprio

MarteiUuilre : porque com eíkadvcrfanoiaoi

grande,que tantos annos lhe durou íc exercitarão

os Italianos nas couías da guerra, & fizeraó mara-

vilhas nella ate deftruir Annibal, & tomar íua pá-

tria Carthago , ík anblalla de todo, Tambcm fe

pode dizer , que elles montes fizeraó fua patru
'^

illuftre.



Canto
lUuftre, por ferem cftorvo , & impedimento aos

que por dies queriaó paílar com exercito contra
ltaiia,no qual lugar muytas vezes eraõ desbarata-

dos,pelo que Piínio Jib.5. c.4. lhe chama laude, £c

remédio do p© vo Romano.
Mas depois que Porteyre tem dtvino. Depois que

Itália foyaílento, & morada do Porteyro divino,

que he o Summo Fontifice Vigário de Chnfto, &
Governador da Chnftandade,afroxou algum tan-

to nas coulas da guerra, entregue de todo a outro
diíFerente exercício, qual hetrattar da ialvaçaó
dasalmaf» vendo quanto Deos NoíFo Senhortol-
gacom gente dada à virtude, & humildade : &
quaó inimigo hc da gente foberba,&; bellicofa.

/^ Alliaallije vera\que nomeada

y^ Co's Ce/areos triunfos foy no mundo

^

^edo Sequana, ^ ^0 Rhoaano he regada,
Edo Gammnafnú,^ Rheno fundo:
Logo os montes da Ninfa fepultada
Tyrenej Jc levantão, quejegundo
Antiguidades conCaò, qnanao arderão.
Rios de ourojt^ du prata entaõ correrão.

Galha allt fe verâ^ Tudo o que ha de terra entre

n/i"!^
^*"' '"^'"^'^^^"o .montes, Pyrineos, mar

Mediterrâneo, Si mc.hte Apenino até Ancona Ci-
dade da Regiaó Piceno,(aque vulgarmente cha-
niamos Marca de Ancona ) ht entre os Latinos
chamado Gallia

, & vulgarmente Franca. Cha-
ma-leaíTiMidegala

, que hc o leyte per lerem os
i- ranceíes de cor muy to branca , & elta parece a
verdadeyra origem da rakvia Gallia. Amdaque
Ptolomeotemo contrario, dixendoqueelles po-
vosvieraode Aí!Viia,& Arménia a eftas partes,&:
que na língua Allyria Galat querdizer coula ti-
rada da figua

; por elies principalmente fe terem
porelcapados, &hvrcsdo diluvio na A?ca, & aí-
lim fe prczaó deíla antiguidade : como fe diz no
i tolomeo novamente impreílo, na terceyrataboa
antigua da delcripçáo de Gallia.

Giuemmiada co'p, Cefatees triumphos foy no mundo.
Depois que afarac.bou o Confulado , foy com
grande exercito a França

, na a qual dez annos
contínuos teve guerra com os Francezes,& fugey.
teu tudo o que hadefde os montes Pyrineos afè os
Alpes,Sc todo o reftante até o rio Rhin,& venceo
outras gentes bellicolas

, que feria largo contar,
dasqueelletrattanosfcusCommentanos

, que
por léus mefmos inimigos foraó approvados? E
pelas muytas vittorias que houve em França , &
triumphos que alcançou diz o Poeti que a Gallia
foy nomeada no mundo tom os Cclareos trium-
phos.

|«e do Sequana,& Rhoãam he regada.Eão Garutfi-
^fno ,^ Rbemfundo. Saó nos que paflaó por
trança. Sequana chamado Seyne , fahe de huns

Terceyro,
j^

montes chamados Sequanij&Vegefo cm BorgO"
nhapaflaporíerrados Senones

, que hoje fe cha-
maó Sens, dcnde parece tomar o nome: paíla tam-
bé pela Cidade de Faris.R hodano chamado Rhol-
ne,nace nos Alpes , & faz o Lago que dizem l,o-
íana, a cuja nbcyraeítà Génova. Garumnalaye
dos montes Pyreneos

, pafla por Tholoia, Viena,
Bordeaiix, & he muyto grande. Rheno he o rio
Rhin de que trattty atrás neíle canto, oytava ir.

Lago oi montes , &c. Entende os montes Pyre-
neos, que dividem França de Heípanha, os quaes
como dizem os Poetas toraõ chamados affim de
huma dcnzella chamada Pyrene

, que Hercules
deshonrou, à qual mattàraó humas beftas feras em
humas montanhas onde elle a dcyxou. E porque
efta moça alli foy fepultada , fe chamarão Pyre-
neos,como aqui diz o Poeta. Outros querem que
fe cham,afie aílim de huma fabula, que deffas ler-

rasDiodoro Sicuio , & outros contaõ , qucno
anno de 880. antes do Naícimento de Chrifto
Nollo Senhor arderão em tal maneyra,que ofogo
foy vifto quaíi de todas as partes de Heipanha

, Sc
de muyta parte de França : aonde acrecenlaõ que
a grande quentura do fogo penetrou as entranhas
da terra, ík derrtteo as veas, ôc minas delia de ma-
neyra,que correrão grandes rios de prata,& ouro,
donde le fizeraó ricas muytas raçóes : & que da-
qui de pyr, que em Grego quer dizer fogo,iccha-
maóefics montes Pyreneos , como aqui também
aponta o Poeta. Plmio lib.5. cr. tem ifto por fa-

bula. Dos Pyreneos, & íux Defcripçaó tratta Ga-
ribay lib.5. C.15. pag.iiz. largamente, onde poera
eíla fabula.

Is aqui/e defcobre a nobre Efpanha^
Como cabeça alli de Europa toda.

Em cujofenhorto,^gloria ejlianha

Muytas voltas tem dado a fatalroda:
Mas nuncapoderá comforça^ou manha
Afortuna inquietaporlhe nódat
^ue lha naÕ tire o esforço^& oufadia
^os belltcoíos peytoSi que emficria.

Eis aqui, (j^e. Hefpanha he Província de Euro-
pa,da qual os Geographos começâo fuás Deícrip-
çóes

, por fera principal de toda tila em todas as

coulas como todos affirmaó. Eílrabáo Ihedá fi-

gura de corno de vaca , ao qual feguem todos os
Modernos. He rodeada de mar por codas as par-
tias

, falvo do Oriente, aonde es Pyreneos a divi-

dem de França. Divide-íe Hefpanha toda em tves

Provincias,Bethica,Luíifania,êcTarraconcnf .A
Tarraconeníe ( chamada aíTim de huma Cidade
deTarragona fuaMetropoli ) temeíies Reynos;
Murcia, Valença, Aragão , Catalunha, Liáo cha-
mado Oaílella aVelha , Toledo, Navarra, Galiza,

Aíi-urÍ3s,Bifcayíi,&Guipufcoa,Bethica(din9ÍHin

do rio Bethis que por ella pada , chamado vulgar-

K 2 nKnts
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-5 Lu/iadas de JLms de

mente Guadalquibir, a qual palavra hc Arábiga,

ÔC quer na nofla lingua dizer no grande)chama-le

Andaluzia,o qual nome tomou dos Vandalos,que

afenhoreâraó , ôc chamando-(e primeyro Vanda-

lia,fe veyo a chamar Andaluzia corrupto o vocá-

bulo. Temefta Provmcia eftesReynos,Sevilha,

Córdova, Granada, 6í Jjaem. Luruania[que agora

chamamos Portugal]diz(c aíTim de Luto, ou Ly-

fa companheyros de Bacho,oa filhos como alguns

o querem: os quaes aportando a eíts terra, fizeraó

nellafeuaflento, êccomo a governarão, Scforaó

lenhores della,de feus nomes le chamou Luíitania

Lyfitania, hoje te chama Portugal, ainda que não

tem todas as terras,que a antigua Lufitania tinha,

tem outras muytas ,
que não eráo da Luíitania:

verdade he que tem hoje os Reys de Portugal o

melhor daLufuania antigua. Deyxadas as Del-

cripçôes da antigua Luíitania, íe pode o noíio Por*

tugal partir em quatro Provincias: Tranílagana, a

que chamamos Alentejo, a qual parte comprende

os campos de Ourique , & Algarves aqucmroar.

Efl;reraadura,naqual efi:á Lisboa, Santarém,Co-
imbr^.Abrantes, & outros muytos lugares. Inte-

ramnis,chamada hoje Enti e Douro,& Minhc),ter-

ramuyto frelca , 6c abundante, na qual eftá a Ci-

dade de Braga, Porto , & outros muytos lagares.

Tranfmontana, Trás os montes, aonde eíta a Ci-

dade de Bragança, cabeça do Ducado de Bragan»
ça, Sc outros lugares : & eíle heo Reyno de Por-
tugal, o qual leinpre andou annexo a Hefpanha,
como parte fua , até que Dom Afíonio o fexto

Rey de Hefpanha de alcunha o Bravo,que tomou
Toledo aos Mouros

,
querendo fatisfazer aos íer-

viçoSjSc acudas,que o Conde Dom Henrique lhe

linha dsdo ,Cíi!andoo com iua filha Dona Tareza,
lhe deu em dote todas as terras,que naquelle tem-
po erâo tomadas aos Mouros neíta parte de Lufi-
tania,que agora he Reyno de Portugal,com todas

as mais, que elle podelíe conquiftar. Da origem
deíla palavra Portugal le veja a noíla annotaçáo
nefte canto,oytava lo,

Mujtat voltai tem dado a fatalroda. Tilo diz pe-

las grandes mudanças que houve nos Reynos de
Helpanha por muytos annos : porque a fijgeytá-

raó Suevos, Alanos, Vândalos, Romanos, & Go-
dos, havendo entre elles grandes guerras fobre el-

la : como contáoas Hiftorias de Hefpanha, 6c Ic

pôde ver largamente em Garibai nofeu Compen-
dio Hillonal lib.5.6. ^ 7. Nas quaes voltasandou
ate que ultimamente por ordem , Scconfelhode
Julião Conde de Ceuta,foy entrada,& deftruhida

quahtodadns Mouros , noannodo Nafcimento
de ChnftoNoílo Senhor de 714. ícndo Rey Dom
Rodrigo ultimo dos Godos. E não íicáraó por fu-

gcytar, le não alguns poucos Chridãos, que íc re-

colher;') , fuguido deita praga pira as terras das

Aíturias,^: Bilcaya: os quaes citando já para íe en-
tregar aos Mouros,foráo eftorvados por conldho
de hum Fidalgo Bifcainho chamado Pclayo de na-

ção Hcfpanhol : ainda que alguns o fazem da fa-

CamÕes Commentados.
milia, ôícafa dos Godos: o qual aquelles poucos

Hefpanhoesque por aquellas ferras eílavâo,© le-

vantarão por Reyno anno de7i6.Elle teve muy-

tas vittonas dos Mouros , tomando-lhc muytos

lugares, & dcsbaratandoos muytas vezes, que foy

principio de ferem lançados de Helpanha.

A fortuna tnt^uteta pui lhe noda. Elegantiífima-

mente declarou a natureza daíortuna , chaman-

dolhe inquieta, porqu. náo labe eitar queda, 6c

firme em hum lugar. Os Poetas a pintáo em figura

de molhcr leni olhos , íobre huma bola, paramol-

trar fua inconílancia, &. inquietação, & quaó ce-

ga,& deíatinadamence le ha na repartição das cou-

las , dando fempre pela niayor parte tudo aos que

náo merecem nada : pelo que lhe chamou Se;

neca trágico, inimiga dos bons.

O fortuna viris inviJa fortibm,

ÇLuam non a(]ua honii pamia divtdii}

O fortuna invejofa aos homens esforçados , quão

mal repartes teus prémios pelos bons. Difto,aque

os homens chamáo Fortuna eílão cheyos os li-

vros dosPhilolophos,& Poetas,veja-íea noíla an-

notaçáo no primeyro tantojoytava 44.

18

C>
Om Tinzttama ente(lâ,& alUparece:,

, ^!je quer fechar o mar Medtterxmo

Onde l^fahido Eftreytofe enmbrece

Com o extremo trabalho do 'Ihebano:

Com nações diferentesft engrandecei

Cercadas com as ondas do Oceano,

Todas de talnobrezaM tal valor

^

^e qpialquer dtilas cuyda, que hc ?nelhor.

Com Tmgitaniaentc^a. Moílra como defronte de

HeípanhaeíU a Província Tingitana , chamada

aífim de Tingi Cidade fugey ta aos Reys de Portu-

gal por nome Tangere. Eíía Província compren-

de os Reynos de Fez,& Marrocosxommummen-
te fe chama efta terra Berbéria.

/?//» parece (jue ijucr fechar o mar Medittrrano. E ílc

mar aparta Europa de Africa.Tem entre os Auto-

res outros muytos nomes, porque íe chama Maré

magnttm^Mare internam, Maré nofirurUtAían Ihym»
vHWyMare Hefpertum; que quer dizer,Mar grande,

Mar de dentro,Mar noflo,Mar Thofcano, & Mal'

de Itália. Chamaó-lhe também os Heípanhoes

Mar de Levante. Tem além deíles outros nomes

conforme aos lugares por onde pafia.

OWí, o (<ibido e/lrcyto fe emokrece Cor» o cxtre??JO tra-

balhado Thebano. O fabido eílreyto lie o de Gibal-

tar aliás conhecido . a que clumáoot, L-atuios/>fi-

tumGaditanum , &- fretí4m Hcretsleur» , tíheyto de

Cadix pela Cidade Cadix que nelle cllá : &Z ellre}-

to de Hercules
,
porque dizem as fabulas, que de»

pois de Hercules haver pengrinado pelo mundr,
alir.:..



aJimpandoo de vários n;onftros que nella havia '^rerri'^?rnnM,Vo . jj '^^

aportou aonde agora he G.bakar , & citando^ '

frfledSíuTda £T '^'í'^'^^' que a Cidade
huma íerra m.yfo grande, a partm pelo n.eyo, & em pai" Cutí m'^"?

"''.''
T''"^° ^' '"^"^^^^

fez
.
que o ma; fizcfie leu cnlo peio n.eyo de 1^ í o ^porque ub-^'' T^^^í "^'^ '^' "'^o-

como hoje faz d,vid,da a ierra em duas panes, hu pefte Snk nH A"''
\^' '«breveyo grande

ma chamada Calpe, & outra Abyia, a qUl os Au- tCali m C^^^^^^
^"^

rores chamáo Alyba
, que queí dize? columna, ad^ & QuedefÍJ^' "^^V

^.^" P^^^^^y^"" ^^^

porqueHe.cuks pozcmcada huma deftasferras cle^ Lerão Wní^í'"^^^^^^humacolumna, como termino, 6c fim de feus ira.
'Í . '"^7^° P^": ^^^'^'«r de hum mal tá,

balhos: asquaescolumnas andão hoje nas armas
do5 Reys de Cailella.Na lerra Calpe cfíà hoje Qi-
ba]car,& na Abyla Ceuta:eíía he a razão, porque
os Aurores charaâo eilesdous montes as coJum-
nas de Hercules.

Ojraõlmbano.nQ Hercules chamadeaffim da
Cidaoede Tbebas donde ellefoy natural. ^ ver-
dade he que Hercules terciodecimoRey de He(.
panha eíh enterrado em Cadix , o qual fuy Excel-
lentifiimo Rcyrpelo quefoy tido por Deos, affim
aoí, Hetpanhoes como dos Africanos.Depois deftehouve muytos que â lua imitação le chamarão'
Hercules. Q ultmio foy efte de Thebas.de que o
Poetaaquifala^aoqualattnbueacavailaria, &eí-
torço que cfte primeyro Hercules teve. Efta hc a
i-azao porque elte eítreyto fe chama rambem Her-
cuieo, o mais he fingimento Poético, lea-fe Gari-
bai no leu Compendio hb.4. c. 15.

Cornai na^ôei aferentes (e engranúeceMo áhnt.

TEm o Tarragonez,quefefez cUro

O Navarro as JJiurias, que reparo
Ja foran^çontraagente Mahometa:
lem o iyalego cauto,à ogrande,& rara
U,jfelhano, a quemfez o feu Planeta
Rejinudorde Efpanha. ^ fenhor delia,
^ethis.Leao,Granada, com Cajiella

^. A ^ ^
,ê° PO» ic livrar de Hum mal tão

grande, & dahi foy chamada NapoJes, que quer
dizer nova Cidade

, porque novamente foy edifi-
cada por mandado do Oráculo,

_

Sugepando Panenope tnc^ukta. Chama a Nápoles
inquieta pelas grandes revoltas que lobre ella
houve

, como conta Garibai no kn Compendio
Hífiondlhb. 32. C.8. uiqueadig.noqualtracta
como Dona Joanna Raynna de Nápoles perfilhou
a Dom AfiPonlo Quinto, & ultimo deite nome dos
Reys de Aragaó de alcunha o Magnânimo , mas
eíta amizade durou pouco,6c depois houve traba-
lhes atè que El-Rey Dom Fernando 19. de Ara-
gao,& zo.dcCaítellaa fogeytou até hoje.
O l>^avarro,as /ifiurias,^ue reparo Id fome contra a

gente Mahometa. Das terras das AíluMas,& Navar-
ra,le tornou a recuperar Helpanha por hum Fi-
dalgo chamado Pelayo, que pelo grande amor, &
aíteyçáo que lhe os povos Efpanlioes, que cHtaõ
havia

,
tiveráo

, levantarão por Rey, & chamarão
por Dom. Palavra que até elles ncírcs tempos du-
ra entre Reys,5c outros ítnhoresde Herpanha,a
qual palavra, Dom,he dinvada da palavra Latina
Domwi4$

, que quer dizer, Senhor : &; porque por
confelho deUe noòre Cavalheyro receberão os
Efpanhoes algum refrigério, êcTt tornarão a alar,
U cobrar esforço,& debayxo de íu<i bandeyra lhe
tez Deos muytas mercês , lhe pulcráo eíie tão
amoroio

, & honrado titulo de Dom, não íe cha-
mando antes mais que Pelayo.

Bethíi,Leao,Granada, com Caftella. PelaDefcrip-
çaode Hefpanha, que arras pus, fe entenderá efte
verío

, quetratta de alguns Reyncs deCaliella,
como he o de Andaluzia

, que fc entende por Be.
ihisporque affim chamáo os Letinoí ao no Gua-Temo lanazomz.. que fe fez. ciam n. ^ it^iSporque aílim chamáo os

fev,aanofia^..nc;aV{St;o
I:;i:f^^^^

'"^"^'"- ^"^ por elle pafla.

l^RevnoF"-' ^'
'T""^' 'ómente o morado;

Sfeoml^.^' Hoqueaquitratta: porque ^O
nlc !!:'T.^^°"'° ^^ Aragão logeyriu Na.Poies. a qualtoy chamada ;?"aS^^^

X,^
;^ ^Ç^^ ^«-/^««». ^. r.%^

«ope
,
como a chama aqtnrnffioírLHr Jr^P' Europa toaa,o Reyno Lu/ttano,

n.ões.Ospoe.asconrão;rPatet^t'j,,^^^^ Onde a terrafe acaba^ oLrcoL^r.
'

dasSe,^eas,quenãopodkdocomíeu^^^^^^^^^^ l^^f^eTheborepoufa noOceano'.
tniiríjTll,?^ <- o ,

í^""" ^"'r' 'CU canto Gel- /^ r-f • ^- -r—/-'*<' ^ >"-»"!/

lançarão deh/rn^rí"''^'' romadas diflo fe ^^^ í^^^^oCeopifi^quefioreça

ráo,aí huma deU rchl^^L^^n"''""
'^"'^^ '"°''''^- ^'

''''*"
f'' '"'"^''^

" ^"^P' Mauritano,
huma parte ^^^^^^^^^^t'^^^ "DeytandoodeJlfSraM lànaardente
hurr.\L... ...... ., y enteruda,& edificado ahi Afrtca.efiar quieto o não corifinte.

parte aonaeíoy enternrlp <V ^'.í-í: '^""V
humliio'ít n..»^.. u y ^"i-cnaaajCc edificado ahi

vxrao, por lhe centenar m„y,ò,q„eSTo dê d
''^S''°''P'^'',""«"''°y'""7»onde irattey

1 aqueue ut» de do que agora hz propriainenM Portugal , pdos
mais

Eis aífui ^uafí cume da cabeça De Eurepa todo 9

;[, >!



^R Lufladai de Luís de Camões Commentaâos,
7» , ^Z. Onanro â onaem í7.& Só.diUc cou.o o noflo Portugal fe chama en-

n.ais claros rjomcs que eu
P^^f' Q-^^^^^^^^j^^, ue os Lannos Lulnanra , do nome Lulo, & Ly ia

deíle nome Portugal
' J^^l^^ °^^^°"^^^^^^ eompanheyrosdeBaccho , .llHepódc ver . £co

de fobre o rio,huni lugarinho por nome l,ale,no

qual vivia alguma gente pobre ,
principalmente

pefcadoresiôccomo eítes viveflemtrabalholamcn-

tenaquelle lugar por caufa da ruim iervcntia que

tinháo no hir, 6c vir do rio, onde princjpalaíente

trattavãoxomeçáraó de íe recolher para a praya,

leu compendio lib. 4. cap. zi.

Z2,

DEfta o Taflornafceo^que mfeu nome

Se vè, ^ de homem forte osfeytos te'Oej

letras C, & G. em muytas Linguas fc põem huma

por outra muytas vezes: o que acontece em outras

palavrasjfoccedeo neftaiquc de Portocale fe veyo

chamará Cidade Portogale : & porque o Perto

era das raaisantiguas Cidades , Sc de mayor con-

curío de todas , as que naquelle tempo havia no

Reyno de feu nome Portogale íe chamou o Rey-

no Portugal : & não por 'ler porto de Franceles,

como alguns querem. Efta opinião tem o nollo

André de Reíende,OlorÍ0,Duarte Galvão^ôc ou-

tros ,& que eftivefleantiguamente o lugar Cale,

de que falámos no lugar acima dito , affirma Or-

telio na íua Synonimia Geographica , na palavra

Defia o Paftcr naceo. Como fica dito náo tem

agora o nofio Portugal todas as terras ,
que a Lu-

í]raniaantiguatir.ha,£<; nos termos outras muytas

novamente affinadas a Portugal ,
quenãoerao

contadas na Lulitania. Entre outras Cidades que

tinha a antiguaLufitania.hu ma era Samora, fitua-

danasnbeyrasdorioDouro , da qual dizem foy

natural o grande Viriato,que foy Cspitâo Gene-

ral dos Lufitanos. outros o fazem natural da Bey-

ranâo lhe aíTignando lugar de luanatureza:huns,

êc outros procedem neíla matéria muyto elcura-
te lona uabynonimia Vjeograpnica , napaidvi* ^v .jun^-^

t
.— -

,,r~hÁ n^(ke mr.
Galé: aonde íefere o Emper!dór Antonino, que mente :

pelo que a ^^'
'^^J^^l^^^^/^^^J

a fitua na meima parte.Novamente o Padre Dou- ticular , he nao haver outu le
"^^ f

fj^^^^^^^^

Vnl Tuna «at.,ér o mar .«.p. Efte Reyno R.y no «mpo de Annibal 9""
^^^lotte'

d. Portugal eftá no fim da terra contra o Occi- ltalta,& n.orreo "» S«'""^,^ """?""
°„„de

.enteÍ.ohe„„tor,o.&ac,u,ree.tendeo,„ar '^^^;-^^:^:^:^^::::£^.
'T^Tm PW."::;;: ; „, 0««.. Pot ea. ,ern,os ^^° i"lre Vn-,..o\dc'',„eã^ Rçn.anos

„oftra eftar Porí.,a. nas partes do Occ.dente. ^1^1^;^^^^,i^Vri-i-

paes de (eu exercito: dos quacs le fiava, & le fervia

nasoccafiócs deimponancia,imUizidos, §c lobor-

ESta he a ditofa pátria mtnha amada, nados por Servilio Cepiáo Cap.cáo ^"^ R°'"^"°';

re diz o nofio Poeta que foy paftor, no que fegue

a Paulo Orofio , outros mu y tos o fazem lalteadoí

de caminhos, & aqui Capitão dos Luhtanos. Lir-

cio Floro ofaz primcyro caçador,^ depois Capi-

tão. Quanto a mim, pelo que ente ndo das Hillo-

rias, Viriato devia Ter faheador de Romanos, por*

que andava levantado contra clles em companhia

muyto uíado tomarfe efta palavra luz entre os crccin cnto (pela ^'^'''g"
J"J

, !

Latinos pela v.da.como aqui toma o Poeta. o qual durou por nui>'tosannos ^1
; ^ J^"'^'^

"^

Kliaíl Lufuanta. No Ito primeyro, oytava Lufitanos leu valor
, & cs.o, ço.o

^^^^^^^^P^^l^

Sta he a dttofa pátria minha amada

,

,„^AqualJe o Ceo meda % eufim perigo

Torne com eha emprefajâ acabada^

Acabeje efta luz. allt comigo:

Efla foy Lufítama derivada

T>e Lufo, ou Lyfa, que de Bacco antigo^

Filhosforãn,parecej ou companbeyros^

E nelle então os íncolas prtmeyros.



Canto Terceyro, 7^
General. E não ha paraque lhe chamem ladrão, bitaS)&Ammonítas,dequeaSagi-ã(fe Ifcfittura
pois não lemos que exercitarte tal officio, fenão faz menção. Aquicftáo monte Siiiay aonde eftá
contra Romanos inimigos de fua Pátria. E como o corpo da Bemaventurada Santa Catherina.NeL
os Romanos trattáo deJleem fuás Hiftorias , não ta parte morou Efau neto de Abraham , & filho
he de elpantar ,

daremlhe efte nome, pois os trat- de Haac.Daqui os Árabes, que chanr.arnos Alarves
tava tão mai. Quer o noflb Poeta que fe chame corrupto o vocábulo le chamáo Sarracenos, & í"e

Vu-iato a vmbusi ou a virtute por feu esforço, Sc jadão muyto deite nome, dizendo,queprGcedem
cavallaria, no canto oyíavo,oy tava (S.trattadelle deSara molher de Abraham

,
pelo ^ueeíla pala-

mais largamente , & a nollã annotaçáono canto vra fe deve efcrever cora hum lór. E porque no
primeyro.oytava 16 anno do Senhor de 999. paíláraô eíles Árabes á

E/f« o vtíao que otfilhos come. Pelo velho que co^ Africa com íuas cafas,&: tamilia,S{ andando ò tem-
me os filhos íe entende Saturoo filho do Ceo , ôc po vierãoaferfcnhoresde muyta parte della.Da-
Vefta como diz Ladanao. Efte Saturno fingem qui chamamos aos moradores de Africa Sarrace-
os Poetas , quecomiâ todos osfilhos que Ope fua nos, fendo nome próprio dos Alarves, dos quacs
molherparia: peio que o fazem figurado tempo, hoje em dia ha grande abundância em Africa.
o qual gaita tudo

, & daqui o pmtáo com huma Chamaófe também Agarenos de Agar efcrava de
fodce na mão, para dar a entender que tudo cega, Abraham, cujo filho iimaelfoy Rev em Egypto,
& eonfome o tempo, & ifto he o que quiz o Poeta & fenhor de muyta parte de Africa: pela qual re-
aqui moítrar.que o tempo,que gaita todas as cou- záo lhe chama o Poeta muyta? vszes neíte livro
las, &iâz de novo appareccr outras, que nunca netos de Agar,&delcendentes de Agar. Chama-
forao

:
veyo a fazer de Portugal (qucerahuma mos hojeaeftat^ente Mouros , palavra antiqml-

muyto pequena parte de Hefpanha)Reyno
, & fima , cuja origem quanto a mim he de Mauron,

tao iUuítre,& conhecido como agora por^experi- palavra Grega que figmfics couía negra , porque
encia vemos. elles q ^^5 ,.^^05 p^j^ niayor parte. Vejafe Fran-

22 cifco dei Marmol Caruajal na fua Africa I. p.lib.

„. yj
i«c. 18.& nòs trattámos atràsnocanto i.oyrava.8.

Um Key for nome Affofofoy na Efpa- Do Herculano Calps c Caim jena. No anno de

qfez aos Sarracenos tãtaguerraj(^nhay 712. comoconfta das Hillonasfoycxitrp.daHef-
M:ue por armas fàngtúneas^força^S manha^ panha pelos Mouros de Africa , com ajuda de Ju*
A tnuytosfez peràer a vida^& texra:

^^^° Conde de Ceuta. E porque pafiaraõ em Gi-

yoando defte Rey a fama effranha
' ^^''^^'^ chamàraòj ao monte de Gibaltar Jobel pe-

1)0 Herculano Culpe à Carpia ferra r"^''^"^ V^l
dizer,montc de vittoria,porquc dal-

MuvfntT-h^^^ -^^ f ri ^N li começarão a ganhar a terra. ÍLÍte monte íecha-MuyosJ^para na guerra efclmcerfe) „a,, „íes Cali^e,& affim lhe chamãc hoje os Hil-
ytnhaoaelle,& a rmrte offerecerje, toriadores, & Poetas. Tem por epirheto Hercu-

Imo como fica dito oytava i8. Por eile termo de
fíi^mRejfornome Affenfo foymHef^anha. Efte faiar entende deíde o eftieyto de Gibaltar , que

roy El-Rey Dom Afionfo o fexto de Hefpanha he no fim de Helpanha , até agente que mora ao
Emperadortleyto

, o qual no anno de mil &oy- longo da ferra Caípia na Afia,como fcdjfiera,quc
tenta òc três tomou a Cidade de Toledo aos Mou-
ros. No tempo defte Rey faziâo ou Mouros gran-
dcMníultos em Eipanha , & ellefez tanto eftrago
neiles

. que luas coulaseráofabidas pelo mundo.
1 elo que de difterentes partes da Chriítandade
etrcornáo rauytos Senhores Chriftãos em fu»
âjuc,a,zeloiosdadefeníaô, Ôcaugmento d<i FèCa-
thGhca,como fc conca nas Chronicas deHefpanha
largamente,

'^aefez. aos Sarracems tanta guina. Sarracenos
fâô moradores de Arábia chamada Pétrea, ou de
Icuprimeyro fundador Petreofilho de Curerene-
tefdeCham

,
ou por fer(como alguns querem)

ferra muyto afpera,& pedregofa,como eu ouvi a
pefloas,que a virâo,Scandàva6.E he tfto tanto af-
fim, que os animaes da terra fe fuftentáo do orva-
Ihcque cae por cima das pedras,lambendoas com

por todas as terras do mundo foráo fabidasas cou-
ías,que El-Rey Dom Afrbnfo fazia em Helpanha
contra os Mouros inimigos da noffa Santa Fé Ca»
tholica.

2-4

Com amor mtrhifeco acendidos

T)a Fèy mais que das honraspopulares,
EraÕ de varias terras conduzidos^

'Diyxando a pátria anwda^é^ próprios laref:

T>epois queemfeytos altost &fubídos
Se mojit àraõ nas armasJingularesy
^tz, ofaniofo Ajfonfò^ qm obras íães^

LevaJJempremio dignoj & does igmes-^

E com bum amor iMtnnfeío, Lugar he efte Beni
a hngua

, provendeos a natureza defte remédio digno de coníjderaçáo ver a volt^. que o munda
pela talta de herva, que não tem, & (aõ fcrmofil- ttm dado, Sc a Metamorphofí, que le ha feyto ni
ximos de gordos. Efta Arábia Pétrea confina com gente, cm que principalmente florccia a Chriflran*
Judea. Nefta fcráo os Ifmaelitas, Agarenos,Moa- dsde, & que maisTe afinajavai & eiberá^a no (t^

VICO
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^xco de Dcos : que hoje çor noflos peccados eltá

em hum tão trifte,& perdido eftado:& que aquel-

les que com tanta lealdade,&: zelo da Fe de Chnl-

to dcyxávaó fuás patrias,amigos,&: fazendas.tcn-

do tudo o que ha na terra em pouco , & náo lhe

lembrando outra couía.íe náo a honra de Deos,&

augmcnto,& exaltação de lua Santiflima Fé.hoje

feiáo os mayores inimigos que temos , & que trat-

tem, & le ajudem daqueiles» que femprcandáraõ

com a efpada na mão contra os Ghriftáos.

^5

DEÍleSi Henrique dizem, quefecundo

Filho à^húRey deVngria expnmétadot

Portugal houve emforte^ que no mnndo

Entaõ não era illujhe, nem prezado:

Epara mais (mal de amorprofundo,
§^iz o Rey caJielhanOj que cafado

Com Therefajuafilha o Condefo£e,

E com ella das terras tomoupo£e,

Defies Henrique diz^em. Sobre a pátria, & origem

do Excellentiffimo Príncipe Dom Henrique

Conde de Portugal,&: prnueyro fundador da caía

Real deftes Reynos haentrc os Autores differen-

tes opiniões : porque huns o fazem do tronco dos

EmperadoresdeConftantinopla,Sc aeftapartc le

inclináomaisos Caftelhanos: outros dizem, que

foy filho fegundo de hum Rey de Ungria , os

quacs fegue aqui o noílo Camóes , outros dizem

proceder da caía de Lotharingia chamada agora

Lorena,8c efta opinião pareceo melhor a Garibay

no leu Compendio lib.54. c.i.no que legue a Va-

feo,6c outros que procurarão tirar iílo a luz,6c la-

bello de raiz, A mefma opinião tem o Autor da

ChronicaQ'El-Rcy Dom Manoel,4.p.c.72. No-
vamente imprimio o Doutor Duarte Nunes de

Leaó huma Geraealogia dos Reys de Portugal,

aonde o faz natural da Cidade Bezançon do Con-
dado de Bcrgonha,filho de Guido Conde de Ver-

nol. Eu em coula tão duvidola náo tenho que af-

firmar, cada hum figa o que lhe parecer.

Portugal OHveem (erte. Erte Conde Dom Hen-
rique fahio de fua pátria com propofito de lervir a

Dcos contra infieis,cm companhia de outros cava-

Iheyros , o qual aport;mdo a eftas partes ajudou

com tanto esforço , & fidelidade a El-Rey Dom
Afíbnfoo SextoEmperador de Hefpanha , em
niuytasoccaliócs qucle ofFreceráo , ík El-Rey o

ellimava muyto. Pelo que aflim por fuás partes

láo excellfntes, Sc coul.is dignas de memoria que
na guerra fez , como por ierdeianguc táoilluftre

o cafou com huma fua filha ,
por nome Dona Ta-

refa , com a qual lhe deu em dote muytas terras

em Galiza, 6c oquc pofluhiaem Poítugal,que era

Coimbra, Lamego,Viícu, a Comarca da Btyra,o

Porto, Brara, Guimaiács, com as terras de entre

Douro, &, Minho: Sc aqueíla parte que os Portu-

Camões Commentados,
guezes chamáoTiás os Montes , Scjuntamente

direyto para conquiítar tudo o mais que os Mou.

ros occupàvaõ da Luíitania. Garibay no lugar al-

legddo põem também algumas conu]çóes,& obri-

gações que EURey Dom Aífonlo pozao Conde

Dom Henrique nas terras, Sc titulo, que lhe deu.

Como eíte Conde Dom Henrique haja vindo a ci-

tas partes ha entre os Hiftonadores differentes

opiniões , o que fe conta por mais certo he , que

paliando ellc em huma armada, quehiade Olan-

da , Sc Zelanda à Conquifta de ultra mar , veyo

ter a Corunha , Sc dalli ficou cm Hefpanha cm
ferviçod^El-Rey Dom AíFonlo.

ESte depois que contra os defiendentes

T>a e/crava Agar vitoriasgrâáes teve.

Ganhando muytas terras aáejacenteSj

Fazendo, o queajeujortepeyto deve:

Empremio dejies feytos excellentes^

T>eolhe ojupremo Tieos em tempo breve

^

Uumfiiho.que illufiraffe o nome ufano

^

1)0 bellicojo Rtyno Lufitano.

Contra es defcenàntei da Efcrava Ag&r. Os de-

cendentcb de Agar laó os Mouros, como fica di-

to atras. Contra eftcs depois de ter o titulo de

Conde de Portugat.Sc ler lenhor delle,fez grandes

cou fas o nolfo Conde Dom Henrique , Sc lhe to-

mou muytos lugares à força de armas, como aqui

aponta o noílo Poeta. cu -cr
Deulhe o Supremo Oeo> em tempo breve foamfilho.El-

te foy o feliciílimo Dom Affonio Hcnnques,pri-

meyro Rey deíles Reynos , o qual naiceo em

Guimarães no anno de'1094. Sc bem fe moftra pe-

lo modo de leu nafcimentOjSc do que Dcos Nof-

foSenhornelle obrou , as mercês ,
queao diante

lhe determinava fazer. Contão os noílos Chronif-

ras quefoyo naícimentod^El-ReyDom AíFon-

ío elbanho.porque alem de nalcer muyto grande,

nafceo com os pés ligados, Sc ateados para trâs.do

que feus Pays ficáraó muyto enfadados. Pule-

laólhe na pia por nome AíFonlo , do nome de leu

avó Dom Aífonío Emperador de Hc!panha,Sc do

nome do pay Dom Henrique,o fobre nome Hen-

riques. Acreceniáo es noílos Hiftoriadores, que

pedindo continuamente a Deos os Condes défle

íaudeafeufilhoprimogcnitOjScoí^^raflcdaquella

fe3ldade,tomando por uiteiccflora agjoriola Vir-

gem Maria Nolla Senhora, lhe foy revelado fofle

ahumalgreja,queeftava em hum lugar chamado

Carquere ao longo do rio Douro que eftá duas lé-

guas de Lamego , onde a mefma Senhora havia

aparecido , Sc que levado o minino là no anno de

X099. lendo j*a de idade de cinco annosfanno {ina-

lado em que os Principcs Occidcntaes haviáo ga-

nhado aos infiéis a Sáta Cafa de Jerufilem.Sc acla-

mado por Rey delia a Gofredo de Bulhão)foy láo

daquell»



Canto 'feYciyro. «,
daquella íua fealdade. & índirpofíção,querendoo ainda que nefta conta ha variedade entre os Au-Noílo Senhor íoltar, & dilpor para exaltação, & tores. Depois que fe sanhou etta Cidade ficou
augn^ento de luaSanta F.. Os Condes agradec Goíredo L. t.íulo de^Gov^ n or^co^^^^^
dos

, & lembrados de huma tao grande mercê, dizen..náoq.erendoaceytarode R y,como"omcomo Noíla Senhora lhe fizera em Ihedar laude companheyro,& Capuâo Nooual car onln^M
a feu filho

,
.andáraô logo q.e le acabalTe de ed. rou L. qu'e hu. an^^^o^^lln^f̂ ^^

ficar aqueila Cafa, aonde a Senhora havia apare-
cido,porqoe nâo títavamars que começada. De-
pois fe fez ham Mofteyro

, onde eíliverâo'Reli.
gioíosda Ordem do Bemaventurado Santo Agol-
Cinho.Sc hoje cíUo Padres da Campanhia de Jelus.

T A' tinha vindo Henrique da conquifla
1)a Cidade Hterofàfolyma [agrada^
E do Jordão a área tin ha vtjta;

^u^vío deT)eos acame em Ji lavada:
^ie Há o tendo Gotfredo^ a quem refijta^

'Depois de ter Judéafobjugada,
Mujtos^ que nejías guerras o ajudarão
Tara feus fenhortosfe tornarão.

ça. Succedeolhe Baldovmo feu irmão com ciculo
de Rey. Depois íe perdeo.& a gaíiliou por vezss,
&;Ldtiraamentc aoccupáoos Turcos , os quaes a
lomáraó no anno do Senhor de mil quinhentos &:
dezaíete. Efta hida de Hierufalem de que o Poeta
aqui fala, que fez o nollb Conde Dom Henrique,
foy no anno de mil cento & tres,aílim com propo-
fito de ajudar os Príncipes Catholicos Occidén-

JÍ7-.
^ , - rr- , r', „ ^ / ta^s na conquifta do Oriente , como também por^^^Odade Hterolorolyma fagrada, v.fitar o. Santos Lugares da Terra Santa. Alem

'
' " deftas occafiõcs tinha outra , que era ver alguns

parentes, 6c conhecidos ieus, que naqucllas partes
andavão em continuas guerras com os mfiei5,paia
os aja dame! las como bom parente , 6c Chriltâo.
O tempo quelácttevc , lempre fe occupou em
guerras contra infiéis , finalando-fe muyioentre
lodosos outros Príncipes que Ia eílaváo. Depois
quevifitou aquelles (agrados lugares, &: alcançou

la unha ruindo Uenn<^ut d» Con<]m(la Da Cidade muytas relíquias delles , delpedído de íeus paren-
Hterololjma fagrada. Hierololyma he a Cidade de tes,& amigos,íe tornou a E(panhn,aonde adoeceo
Hierufalem a [inocipal

, não fomente de Judea, de húainfirmidadedtq morreo, cm Galiza na Ci-
ipasdetodo o niundo,tãoconhecída,& celebrada dadede Allorga, a qual Cidade tinha tomado a feu
pelas Mcmturas Sagradas.Senhora dos Gentios, primo Dom AíFonío de Caíiella, chamado Empe-
1 nnccia_de todas as outras

, morada dos Patriar- rador. Foy feu corpo levado a Braga,& enterrado
chás, May do5Prophetas,&: Apoftolos,príncípio na Igreja mayor intitulada de Santa Maria,
de nojia b e,g]ona do povo Chnftáo.terra de pro- E do lordaõ a área tinha vifio.O rio Tordâo comoWiiíhio, a qual antigoam.enre deu com tanta abun- diz o Bemaventurado S.Hieronymo, ao qu d todancia todas as coulas a feus moradores . agora dá dos leguem niílo.nace ao pé do monte Líbano, de'A todo o gcnero humano remédio parale poder duas fontes.huma chamada |or,8c outra Dam,dasmvar

,
6c viver eternamente

, pois nos enfina os quaes a n-.bas juntas em hun;corno fe faz orio for-Heroycosfeytos, vida, 6cíucceflbs de nolla re- dão. Neíle rio toy baptizsdo Chnfto Nollo Se-dempçao Os 1 urcos
, ^ mais inimigos de noíla nhor , como diz a Éfcri^tura Sagrada em muytos

bíntafelhechamaocodsBaruch, quequerdi. lugares,6c o nofib Poeta aqui.
^

zeriugar de benção
, pda grande abundância de

todas as coufas.ac excellencia da terra.Efta Cída.
deteve grandes combares,ac foy por vezes deOru-

^^
hida. Pnmeyramenre a dellruhio Veípafiano C^Vando chegando aofim de (ua idade
1 ito no a,^o dcChrilto nofib Senhordelettenta \Jj)forte, & fatnofo Vngaro efiremado,

íovreí};u 7dan"Vr"S''''''T
^^""^^^^^'^ Forçado dafatalnecejlldade^

'^í::^^^^::!^^^::^::^ Oerp^itoLaque^nl^oti^^adado:
r ícavaofilho em tanta mocidade^ccnos,& gente do Soldâo do Eg) pro,os quaes ne-

nhuma Gouía deyxáraô
, falvo o Sepulchro de

Chifíto Noílo Senhor
, 6^ eíle para com ellega-

nharcm,&: «"ercancearem com osChriftãos. Os
quaes viílo:fto fízerâo liga entre fi , ajuntando
hum l^oderoío- exercito de mais de quinhentos
mil homens, no anno de 1097. ^e Franccfes, Hel-
panhoes,6c Eícocezcs,Ing]ezes, Flamcngos.Olâ

Em quem opay di yxãva feu três lado,

^ée do mundo os maisfortes igualava^
^e de tal pay^ talfilho fe efperava^

§lftando chegadsaufim de fuá idade.Klcrevcm mais
os noílbs Chroniftas deite feliciffimo Conde Dotn
Henrique, que êftandono firii de fua vida,ocen.defec <>r j „rln • ^

»—''' """""5^<'>^"^- jnicunquc, que eiranoo no tim de lUa vida , õcen-

m ev'.r^r « f^'°' V^"^-'"
"' *^""^' f-epartidos tendendo chegarfe o tempo de íua morte,mandou

r!oí.Hnr;
^f^y^^^^^P^âe^' humdellesfoy foHe diante delle feu primogenlío filho Dom Af-

lhaó\ de tT' ""'p' ^hamão Godufre de Bu- fonfo Henriques . o qual eílava em Guimarães. E
Hiernlall n.^"'

° ^f''í^ ^^'' §^"^á'-^^ ^ ^^"^^ P^Y Catholico ! 6c verdadcyro , lhe aconfei«lerulalcm no annodem.l 6v noventa &nove, Ihou, o que lhe importava para fervír a Deos,6e
L governar

f K

^
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povernarbemfeusrubditosvencommendandolhc

lobre tudo oaugmentoda Fe Cathol.ca & o bom

trattamentodo.feus,regenduoscom jultiça, ÕC

benignidade.

MJs o velho rumor nao.feyfe errado

í^ue em tãta antiguidade nuõ ha ar.

Cmta,q a mãy tomado todo o ejlaào, teza)

Do fegundo liymeneo naôje d^ffrezai

O filha orfaÕ deyxava desherdadoj

Dizendo, que das terras agrandeza,

E ofenhortotodofôfeu era,

Torquepara ca/arfeu pay lhas dera.

Mas o velho rumor nao fey fe errado, Co"taó os

noflosChroniítas, & alguns Caílelhanos ,
como

Garibay no leu Compendio,que a Condella Dona

Tareia molher do Conde Dom Henrique quefe

caiou iegunda vez depois da morte de feu marido

ccrmhum Fidalgo Caílelhano , por nome Dom
Fernando.O q ue foy caufa para pretender desher-

'

dar a feu filho Dom Affofiío Henriques, dizendo

pretencerem as terras de Portugal a ella ,6cnáo a

ieu filho, pois lhas dera ieu pay em dcte,quando a

caiou com o Conde Dom Henrique. Efta opi-

nião íegue aqui o Poeta, mas com huma falva,que

he dizer que pôde ler mentira,por fer negx)cio lâo

antiguo,6cnascoulasantigu:.s haver tanra incer-

teza , & duvida. Alguns Varões Doutos tem eftas

coufas que íc dizem da Condcila Dona Tareza

por faliu lolas, Sc quenuncatal foeedeo:nem Dona

Tareza calarle fegunda vez, nem feu filho Dom
Affonlo Henriques preadella , o que me a mim
tauàbem parece conforme a razão , nem fe pôde

crer, que huma tal fenhora , 8c queíemprekz o

que devia, fe defmanchaíle tanto contra o decoro

de íua pefloa,&; virtude.

Do fegundo Hymeneo. Himineo entre OS (antigos

era o Deos das bodas, Sc padrinho dos defpolados;

pelo que le toma entre o,s Poetas também pelas

melmasbodas,como o Poeta aqui o toma.

30 ^ '
.

MAs o Trinctpe yífonfoy que dejía arte

Se chamaj do Avo tomando o nome.

VendoJe emfiias terras naoterparte-t

^e a rnãy^ ctmfeu marido as mãday fit comei

Fervendolhe no peito o duro Marte,
Imagina configo como as tome.

Revolvidas as coufas ro conceyto,

Aopropofito firmefegue o cfeyto.

Mas o Príncipe Ajfatifo. Coniinua o Poeta com a

ordem dos nofios Hiltoriadorcs, contando o que
fuccd-o entre o Priíicipe Dom AíFonio Hfnri-

qucs,6c íua mãy dona Tareza, depois que ie calou

Camões Commentadts,
kgunda vtz,indaque(como fica dito)náô tem eC

tas couías por certas. Eu tan,bem,ainda que ioa

de outro parecer , como difle na cytava paliada,

não polVo elcufar de declarar oquc 9 Poeta vay

contando, pois meu mtcnto he ctclarar eilc liv ro.

Elie Dom Fernando com qciem lecalcu ( legun-

do dizem ) a Condella Dona Tareza era.hura Se-

nhor giande, Scdosprincipaes deCaftella, êca

pnme^yra peílba delia dtpois ú^El- Rey, pelo que

íe levantou contra Q. Príncipe quufitoUo o Rcy-

no.O Príncipe vendo tão grande ítm razão,poz Ic

cm arrtias, Sc tomou i fua máy Uous Calttl.ob jun.

to â Cidade do Pcrto,huni chamado da Feyra,6c

outro de Neiva j dos ijuaes fez lantaguena a leu

padrafto ,
que o lançou de todo o Reyno , 6c

prendeo a rnáy no campo de Guimarães,como lar.

gamente fe conta na Hiftoria do Príncipe Dom
Aífonlb Henriques, & o noflb Poeta aqui, Si Ga#
nbay no leu Compendio hb.34. c.8.

31

DE Guimarães o campo fe tingia^

Co o/angueprofrio da intejiinaguerrai

Onde a mãy, que taÕpouco o parecia,

AJeujilhonegava o amor^à- u terra:

Com illepojia em campojàje via^

E naõ ve ajobtria o muyto que erra^

Contra 1)eos,<ontra o maternalamor

Mas nella ofevfualera mayor.

Ma^ relia e ftvfad era mayor. Não pode deyxar

de me p^.recer mal , em couía tão duvidofa trattar

tinto de propofito , como aqui o Poeta tratta , Sst

trattáo outras H llorias da honra de huma Senho-,

ra,tronco, 8c fonte dos Reysdcfta nolla terra. E
pois o^Poeta tafi no prmcipio defta matéria como

decoúla incerta , Scmuytos o tem por fabulofa.

Omilhoríora , ou difíimulalode todo , ou fa-

lar por termos ma;s honeílos.

52-

GTrogne crua, ómagica Medea,

Se em vofjos própriosfilhos vos vingãh

T)a maldade dos pay s, da culpa alhea,

Olhay que inda Tberefapecca mais:

lncontíne7iciatHá, cobiça fea,

Saõ as caufàs defie erro principais;

Scyllapor knma mata o velho pay,

Eftapor ambas, contra ofilho vay,

O Troint erua,o magica Mcdea. Compara o Poeta

a Raynha Dona Tareza a duas molhercsque 09

Poetas fingem cruéis. Proanc que matou feu fi-

lho , 8c o deu a comer a Tereo leu pay , 8: Mcdea
que por amor de Yaíó matou iç u irmão,8c hindo

fuí^irido de feu pay , lho hia lançando pclocami-

nho
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nhoem pedaços
,
para que defta maneyranvelTe Em batalha cruel oPevto humamtempo parafugir. A fabula de Progne,& Medea le ^,„^^^« ^'J^ 7^^^^f

^/^''"'^»

pôde ver nas Metamorpholes de O vid.o liv. 6. & ÍÍ^^ ^^<^f
^^^'^ ^^AA

7. Chama o Poeta à Medea magica, que quer dizer Xf''^^
.^^'^ '^'^ ^^^ífuriajejujlenta,

ícyciceyra, porque o foy granJiffima como a pin-
'^^^ * mimigo afpernmo afogenta.

tão todos os Poetas. p- c, • ^^ ri ? ^ ^ ,.

Scylla por hum» mata o velhopay , e^a por ,mba, Tarezí como'feu^fiíín '^f^f''"'-
V^"^^ E>°"^

cmtraofilho vaj. Duas coulas dií o Poeta, move- rlS Zn ^n. r^^
^ "

raóa cLefla^^ Dom Àffoni:.. Rc^^dI^T.IToI^S^^^^^^^^
fcníual dade & cob.ça. Eftes dous v.cios a fizcrão dor . a vicfle livrar do poder de feu filho raco-comm tter huma falta tao grande.como eraque- dilFe, tomar aquelleíLyno que era leu Vc^oTlrerpnvarfeu filhodoReyno

, que por morte de Revrnm orani, .,^í
^""Hueera ku.Vcyo h.l.

íeu pay lhe vmha por direyto. A qual Dona Ta £7uf ^chl. V f.^^^J^^^^^^Í'^ ^- hum
reza d,z que foy ainda mais d.gna de culpa que Po^te de Lia L <^v n F

'''' '"í''" ^""^^^
'
^

Progne.quematL(eufi.ho,8.SledeaqueLr lZt\l;^ZÚÍl^^^^^^^^
íeu irmao. Progne tmha por fi a fem razão , & eltado íe recolheo á Cid.Lrlt^ i a i
afronta que Tereo fizera 'a Tua irmã Ph.lomelí perdella comeftc Lbarate^Medea depois que fe namorou de Yaíó,& lhe -^n- Lu\h,Çen7c^nA7 í P'''°' "'^*

tregou oUo\ ouro
.
v.a que achand'ot^/J^.;":; t^:^^^^^^:^;:::^ '''''''''

a mataria.pelo que fez aquella crueldade de matar
•»«=« '"uy ca gente,

feu irmão , poreícapar da morte : mas a Condefla
nenhuma deículpa teve no feu erro. Scylla filha 5 5
de N itb Rey dos Megarenfes foy occafiáo da mor- XT ^õ/>a^a muyto tempo quando o forte

bem a cobiça
, &. defejodereynar. A fabula de

Scylla tratta Ovídio nas Metamorphoíes lib. 8.
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MAsjdo Timcipe claro^ o vencimenta
T>o fadrafio.ò' da iniqua mÕy levava

Ja lhe obedece a terra num momento
*

^e fnmeyro contra ellepelejavai
*

"^torèm vencido de ira o entendimento
Amãy emferros afperos aUva^

'

MasdeT>eosfoy vingada em tempo breve.
Iama veneração aospaysfe deve.

Ma,deDmf,y vingada em tempo breve. Contão

Mas comfe oferecerá dura mortCt

Q fi^í Egas amo,foy livrado^
^e de outra artepuderaferperdido

^

Segundo efiava mal apercebido,

JVáfí pajfa muyto tempo. Eftando El-Rey Dom
Aífonfodeque atrás falámos em Toledo muyto
fentidodo desbarate que o principe DomAíFonf»
Henriques lhe havia feyto , determinou fazerlhe
guerra, &^^bitamentedeufob^eelIe em Guima-
râes,aonde o tomou deíapeircbido, & fegundo as
Hiftorias dizem a pouco cufto, o Principe , &a
Villa fe perderão fe feu Ayo Egas Moniz o não
remedeàra, o qual fe lahio huma menhã ao arra-
yal d'El-Rey de Caftella,ró fem peflba alguma.ôcasHiftoriasqucqua^do oP inaoe^^^^^^^ 1% f T ^:^;-^^^y^^^^«eil^'fó fem pefloa alguma.ôc

prendeoamâv Ih7io«^ 11 ^ .T ^^°"''* depois de trattarmuytas coufas fe concertou com

fuaspernasatX Â.r 2 / '^ viflecom as cumprir
, que o Príncipe o reconhecer,! por Se-

raasEoau^^^^^^ nhor. &h.na âsfuas Cortes,com que EI.Rey fi.

dade de Rin.in^llí "l^-*'
P°' ''"'^.^

P.°"^ ^'i <^'- «:"™o *e conta na oytava leguinte.

ITa st ' ^ ^°y P'"'^° P°^ E^-Rey oim Fer-

Reyno '^^°
'

"""° ^' '''"' "'' ^'^'^^'^^ ^6

E Isfe ajunta ofoberbo Caflelhano
Tara vingar a injuria de Therefa,

Contra ofaõraro ingeiite Lujitano,
Aquem nenhum trabalho agrava^ 'oupe/a:

MAs o lealvaffãllo conPjecendo,

^efeufenhor naÔ tinha refiflencia,
ò'e vay ao Ca/lelhano,prometendo,
^e eliefaria darlhe obediência'.

Levanta o inimigo o cerco horrendo
j,

Fiadonapromejfa^^ eonfejencia

ÍD^ Egas Monizy mas naõ concenteopeytú
1^0 moço illufire^ a outremfèrfogeyto,

L 2 1)a
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LtiíiaãasdeLutsdeCamèesCommentadõs,

^*^ ãMre d El.R ey Dom Aftonfo Hen- ©i^w, eis aqui venho eprectdo^

riques^^o^qSná; tmha paciência, quand. loube ^ te fagar co> a viát O prometido.

paite do -onc'll%^^;'ç,'Z\\Jl c^ía.o^onS õ Aú ,agar com a -vida e pron^etti^o. O promettido

zer. com ^l-R^y^e Calt^^^^^^ ,

^^^ como atrás declarámos, que o Prmcipe reco-,

p oeta pelas oytavas leguintes.
nheceria a El-Rey de Caftella por Senhor , & le-
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C'^
Hegando tinha opYafoprometido^

j Em que o Rey Cajielbanojà agradava,

§ue o 'trincepe afeu mandofobmettdOi

Lhe deffe a obediência^ que efperava:

Vendo Egas queficavafementido^

O que delie Caftella não cuydava,

'Determina de dar a doce vida^

Atroco da palavra mal cumprida.

Chegado thba o prazo. Qu&nào o Príncipe vioo

cerco levantado tão íubitamentejficouefpantado,

& íabida a caufa por feu Ayo Egas Moniz ,
ficou

niuy trifte , Sc íoltou tnuytas palavras contra El-

Rcy de Caftella. Vendo Egas Moniz a determi-

nação do Principc,&: que fe chegava o prazo pro-

mentido , em que o Principe havia de hir dar lua

obediência a Caftella: vendo-le afrontado, por o

Principe não querer cumprir , o queelíe ficara

com El-Rey , &C como ficava tido em ruim conta

entre os Caftelhanos , foy-le diante d'El-Rey

com fiiamolher, & filhos defcalços, & deipidos

com baraços aos peicoços.Entráraó defta maney-

ra pelos paços de Toledo, aonde eftava El-Rey

com muytos Fidalgos , êc Cavalheyros , o qual o

quifera logo mandar matar dizendo , que e enga-

nara , Sc fora caula de fazer o Principe Dom Af-

fonfo o queíazia: o que íem falta fizera, fe os Fi-

dalgosquseftavão prelentes o náodefculpáraó,

ScdVcráoa El-Rey ,
que Egas Moniz náoíinha

culpa, antes merecia favor, & era digno de lou-

vor,em fe vir daqueUe modo diante de fiia Alteza,

Pelo que era razão ierlhe levantada a omenagem

que tinha dado pelo Principe , &: deíobrigalo da

promefia que fizera. O que El-Rey logo teZ pelo

dito dos Fidalgos. Todas cftas coulas trattaaqui

o Poeta de modo,quefe efcula ler as Chronicasdo

Reyno para efte particular. Efte Fidalgo Egas

Moniz, de que o Poeta fala nefte Canto, foy hum
Fidalgo muyto esforçado , Sc de langue nobilil-

fimo , como fe diz nas noflas Hiftonas , Sc nós

trattamosno canto pnmeyro oytava iz.

E ComJeusfilhos,& mulher fepa^f^

Alevantar com elles afiança^

^^f[calços , ó* defpidos de tal arte,

0ue mais move a piedade, que a vingança:

Se pertenaesy Rey altOj àevingarte,

5Dí? minha temerária confiança.

ria obrigado hir as luas Cortes.

3?

VEs aqui trago as vidas innocentest

^Jjosfilhosfem peccado, ^ da conforte

i

Se apeytos generojos,& exctUentes

"Dosfracos/àtisfaz afera morte:

Ves aqui as mãos,^ a lingoa delinquentes^

Nellasfós exprimenta toda aforte

T)e tromentos, de mortes,pelo efiillo

ÍD<? Scints,& do touro de Terillo.

De Scinis, Scinis contão os Poetas,que foy hum
ladrão muyto forçofo , o qual coftumava matar

todos os léus hofpedes defta maneyra.-abayxava os

ramosdas arvores , ôcatavalhes os braços , Sc as

pernas nelles , Sc dcfde que os tinha bem atados

tornava a foltar os ramos,Sc defta maneyra os àeí-

pedaçava. Defte ladrão tratta Ovidio nas Meta-

morphoies lib.y.Si na Epiftola de Phyllis a Demo-

phonte , Sc em outros lugares , Sc outros muytos

Poetas.
, , , j

E d» touro de Terillo. Perillo foy hum horocm de

grande engenho,natural de Athenas,o qual íaben-

do que Phalaris Rey de Sicilia folgava muyto

com novas invenções de tormentos para matar

o£ homens, a que era naturalmente inclinado, foy

a SiciliajSc fezlhe hum touro de metal,com tal in-

venção, que os homens nelle bramiáo como tou-

ros.Phalans folgou muyto com o touro, Sc gavcu

muyto a Perillo aqueila invenção , mas fez que

ellea provaílcprimeyro. Veja-lea nollaannota-

çaó nefte canto, oytava 94. Iftodizo Poeta que

pedia Egas Moniz a El-Rey de Caftella , que

exercitalle nelle todo o género de tormentos que

lhe parcccfle, alegandolhe os que Scinis,& Perillo

tinhâo inventado.
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QVal dknte do algoz o condenado,

^ejà na vida a morte tem bebido,

'^oem no cepo a gargantaJêjd entregado,

Efpera pelogolpe tam temido-.

Tal diante do 'Frincepe indignado,

Egas efiava a tudo offerecido\

Mas o Rey, vendo a efiranha lealdade,

Maispode emfinh que a ira , a piedade.

O
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O Gramfidelidade Tortuguefa^
Tie vai]alio, que a tantofe obrigava^

^le mais o ^er/afez naquella em^refay

Onderojto, & narizesfe cortava?

2)í> que aogrande 'Dário tanto^efa,

^e miívezes dizenéo/ú/pirava,
^ue mais ofeu Zopyrofuõprezara^

^e vinu Babilónias^ que tomara.

CantoTerceyrQl 85
ver nas Chronicas do Reyno,âs quaes remettojos
que mais de raizquiiereni laber eftas coulas. Éo
Poeta as vay contando pelas oytavas ieguintes.
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EM nenhuma entra coufa confiado^

Senadno Sumo T>eos^ que o Ceo regia,

^ue tampouco tra opovo bautizado^

^e para humjó cem Mouros haveria^

Julga qualquerjuizoJoffegado

^For mais temeridadej que oufadia.

Cometer hum tamanho ajuntamento^

^e para hum cavalleyro houvej[e cento:
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§luet»ais o Perfa fez nacjutUa em^rela-Tendo Dá-
rio Rey dos Perlas Babyionia cercada , 6c náo a

podendo levar hum (eu vaílallo por nome Zopy-
ro cortou as orelhas,narizes,& beyços, & deu por
todo íeu corpo muytas feridas : <k deita maneyra
le fingio lançado com os de Babyionia, qucyxan-
dofe niuyto da ci ueldade de Dano. Como os de
Babylcnii o viraó daquella maneyra , deraólhe
credico a luas palavras,6c cuydando que trabalha-

ria por vingara injuria queDario lhe tinha feyto,

Seque pelejaria fielmente contra os Perfas pois o ,-,-, r , j ? j "
trattaraó lâo mal,o fizeraó Capitão da gente que ^«''^^^'^^^ afermofa, &forte dama

nnhaó contra Daiio,& dizem os Autores,que di- Pequem tanto oslroycttos fe ajudarão^

lia. Dano depois de tomada Babyionia, que mais E ds que O Termodontejàgofiàraõ,
quizcrao icu Zopyrofaó,que ganhar vinte Bàby-
lonias. E ifto quiz dizer aqui o Poeta,que foy tão
grande a lealdade de Egas Moniz, que paflbu pela

deZopyro, porque íe oftercceocon> iua molher,
& filhos diante d^EURey Dom Aífonlo , oflFere-

C^
Inco Beys Mouros faõ os inimigos

^

> ^os quaes oJjrinapal l/marJe chama.

Todos experimentados nos perigf/s

1)61guerra, onde íe alcança illuflre fama:

Segueguerreyras damas feus amigos

j

Seguem gmrreyras Damau Contáo as noíTas Hif-

torias,que nella batalha houve de companhia com
os Mouros muytas molheres , que de niiílura vi-

nhaó a pelejar contra os Chriíláoí, como le loube

depois muyto miudamente pelos Mouros que cac-

peiíoa.õCaJem diltooque Egas tiváraó. Egalantea aqui o Poeta, que cftas Mou-
Moniz kz náo foy fomente cm favor de (eu Rey, ras vieraó em ajuda dos feus , como Penthefílea

Raynha das Amazonas fora em favor de Priamo

Rey de Troya,quando eftava cercado do exercito

dos Gregos.

Eas «jueo Termodondejâ gefldraÕ, As Amazonas,

que moraváo antiguamente na Scythia , por on-

de o rio Tcrmodonte paíTa.
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A Matutina luzferena, & fria

yís Effrelias do Tolojâ apartava^

§uando na Cruz o Filho de Maria,

Mojlrando/e a Jffonfo o animava:

Eile adoranâoa.qu^m lhe appareciaj

Na Fé todo inffamadOj a£igritava:

Aos infiéisi Senhori aos infiéis,

E não a mitquecreyo o que podeis.

A witutíttahiz,. O Poeta neíla oytav3,& na fe-

guintefegue o que as Chronicas defteReyno di-

zem fobre o aparecimento de ChriftoNollb Se-

nhor a El-Rey Dom AíFonfo Henriques. Affim

na era,como na hora , &: tempo cm que ifto (oce-

deo differem muyto de huma Relação , ou para

melhor

eido a tudo o que mandafle fazer de'.les; &, Zopy.
ro cfííiecco fó fua peílba.Sc além dilto o que Ecas
Moniz ícz náo foy fomente

& por favorecer fua pátria , mas por fahir pela
obrigação que unha a lua pcíloa, E Zopyro pre-
tendeo fuzer Dário Rey de Babyionia porqual-
qucrmodo que fofle: pelo que toy muyto mayor
J^áldadea de Egas Moniz,que a. de Zopyro.
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T\ /| ^sjdo Trittcipe Afi^onfo aparelhava

XS 1 o Lufitano exercito ditofo,
tontrao Mouro, que as terras habitava^
"D'alem do claro Tejo dehytofoi

Jà no campo de Ouriquefe affentava,
O arrayalfòberbo, ^ belhcofo,
Defronte do inimigo Sarraceno,
Tofio que em jorça^^gente taÔpequeno,

lã no Campo de Ouric^ue.^o anno do Senhor de
iiop.no campo de Ourique cm dia do Bemaven-
tuiado Santiago venceo El-Rey Dom AíFonfo
Henriques cinco Reys Mouros, com moyta gen-
te

,
lendo CS Portuguezes muyto poucos. Aqui

foy levantado por Rty á inítancia de todos os

léus, não o querendo elle aceytar, como lepóde



86 Lujtadas de Luh de Camões Commentades,
melhor dizer ,

juramento que novamente le achou & rodella, lahi fora do arrayal , & fubicamente vi

no Mofteyro de Alcobaça em hum pergaminho para a banda direyca contra o Oriente hum rayo
iellado com cinco fellos pendentes , ÔC autentica- relplan decente , cujo refplandor le fazia cada vez
do, & tido por certo , & verdadeyro neíla Cidade mayor.Tendo eu os olhos poftos firmemente na-
de Lisboa , o qual por Ter muyto neceflario para queLla parte, fubuamente naquelle rayo roais cla-

entendimento deíle lugar , & para ficar memoria roque o Sol,vi o final da Cruz,&: a Jefu Chrifto
mais clara delle o tresladey aqui do Latim em que crucificado nelle,6í de huraa,&: outra banda mul-
le achou eícrito palavra por palavra na nofialm- tidáo de mancebos muykrmolos, osquaescreyo
guaPorcugueza , cujo teor he o leguinte. ^Eií eu,que eraó os Santos Anjos. Vifta cfta Vifaó ci-

AifonloRey dePortugaljfilhodoilluílreConde radaa erpada,&rodella,6c deyxadoo veílido, &o
Henrique, neto do Grande Rey AíFonfo, diante calçado , meiancey de bruços na terra , & derra-
de vós bons Varões Bifpo de Braga , ScBifpodc madas muytas lagrimas , comecey a rogar pelo eíi

Coimbra,6£ Thcotonio, 6c outros principaes Oí- forço de meus vaflallos , & fem nenhuma pertur-
ficiaes vaflallos do meu Reyno , polias minhas baçáo difle: Senhor paraque me apareceis a mim?
mãos nefta Cruz de metal , & nefte livro dos San» Quereis augmcntar a Fé a quem crèpmelhor fcrà
tiífimos Evangelhos juro,que eu mifero peccador que vos vejâo os infiéis, & creyáo,que eu,que pe-
ví com eíles olhos indignos a Jefii Chriílo Deos, la fonte do Bautilmo vos reconheci,& reconheço
£c Senhor Noílb pofto na Cruz nefta forma. Eu por verdadeyro Deos Filho da Virgem, & do Pa-
eftavacom a namha gente nas terras do Alentejo dre Eterno. E a Cruz era muyto grande,&: eftava
no campo de Ourique para dar batalha a Ifmael, Sc Jevancada do chaó quafi dez covados. O Senhor
a out^ros quatro Reys Mouros , osquaes tinhaó com hum fom de vósfuave ,

que minhas orelhas
comíigo infinitos milhares de homens. E a minha
gante atemorizada com a multidão dbs Mouros
eílava muyto afadigada , 6c trifte em tanto

, que
muytos dizião fer temeridade cpmctter tal p^ucr-

ra. £ eu trifte, Scmaienconizado com ifto , que

indignas houviraó me difie: Não te apareci defta

maneyra por te acrecentar tua Fé,mas para forti-

ficar teu coração nefte conflitto,& eftabelecer os

princípios do teu Reyno fobrc pedra firme. Tem
confiança, Afionfo,porque náo fomente vencerás

houvia , comccey de tratiar comigo o que faria, cfta batalha agora, mas todas as outras, nas quaes
Tinha hum livro na minha tenda , no qual eftava pelejares contra os inimigos da Cruz.Acharas tua
efcritto o Teftamento velho , & o Tefta mento de gente alvoraçada , & esforçada para a guerra , &
JefuChnfto, habriho,8cIi a vitoriadeGedeaó, Sc que te peça ,"que com nome de Rey entres nefta

diflecomigo: Vós Senhor JeíuChriftoíabeis, que batalha, náo lhe ponhas duvida, masconcedelhe
por amoi de Vós tomey lobre mim efta guerra livremente o que te pedirem. Porque eu fou Edi-
contra voíTos inimigos , & na voUa maó eftà dar- fícador, 6c Diííipador dos Impérios, 6c Reynos,6c
me forças a mim, Scaosmeus, paraque vençamos queroeftabelecer Império para mim,em ti, Senos
eftes que blasfemaó Voflo Nome. Ditas eftas pa- teus defcendentes : paraque meu nome feja levado
lavras adormeci fobrc o livro , 6c vi hum velho, a gentes eftranhas. E para que teus íucceíiores co-
que íe chegava a mim, 6c que dizia: Aftbnfotem nheçáo quem lhe deu o Reyno , farás o teu bra-

confiança porque vencerás , 6cdeftruhirás eftes zão de armas do preço , com que eu comprey o
Reys, 6c desfarás (eu poder, 6c oSenhor /e temof- género humano: ôc do preço , com que fuycom-
traràati. Em quanto vejo eftas coufas , chegou pradodosjudeos. E fera Reyno para min Santi-

Joaó Fernandes de Souía meu Camareyro, 6c dif- ficado.puro por Fé,8c araado por piedade.Depois
fe, Icvantayvos Senhor, que eftáaqui hum velho, que eftas coufas ouvi poftrado por terrao adorcy
que vos quer falar. Refpondi eu, entre, le be fiel: dizendo:porquc merecimentos, Senhor,me fazeis

6c entrando donde eu eftava, conheci fer aquelle, táo grande merce.Tudoo que me mandais farey.

que linha vifto na vifaó, o qual me difle: Senhor Vós ponde os olhos benignos na minha geração,
tende bom animo, vencereis, vencereis, & naó fe- que prometteis,6c tende em vofla guarda a gente
reis vencido. Sois amado do Senhor : porque tem
pofto (obre vós , 6c Ibbre voíTos defcendentes os
olnos de lua mifericordiaaté Icxta decima gera-
ção, a qual lerá menos acabada algum tanto, mas
nefte menoscabo a olhará com olhos de lua mifc

Portugueza. E fe contra elles algum mal apare-

lhardes , converteyo antes fobre mim , 6c íobre

meus fucceílores , ScHvray o povo que cu amo
como filho único. Concedendo o Senhor difle:

náo le apartara dellcs , nem de ti nunca a minha
ricordia. Elle mefmome manda, quediga, que mifericordia ; porrefpeyto , 6c meyodelles apare
quando houvirdes efta noytefcguinte a cãpainha Ihey humagrande fementeyra, 6cefcolhidos ael-
da minha Hermida , fayais fora do arrayal ió fem les por meus íegadores em terras remotas. Ditas
pcfloa alguma

: porque vos quer moftrar íua muy- eítas coufas delapareceo.Torney ao arrayal cheyo
tapiedade. Obedeci, 6c pofto por terra com revê- de confiança, 6c gofto : Eeu Aftonfo juro pelos
rencia fiz o devido acatamento ao menlagcyro, 6c Sancifliraos Evangelos de Jeiu Chrifto , em que
aquém o mandava. Eeftando eu pofto em ora- ponho minhas mãos, quepaílaaflim dcfta maney-
çao.elperando o fom da campainha, na fegunda ra. Por tanto mando a meus (ucceflbres

, queao
vigília da noyte a ouvi,6c logo armado com elpada, diante haódc fer, que tragaõ por brazáo de armas

CÍQC9



Canto TerceyrOe
cinco efcudos feytos em Cruz, por amor da Cruz,
& cinco Chagas de JeHiClinfto,& em cada efcu-
do trinta dinheyros , & em cima a Serpente de 4^
Moyíés pela Figura de Chníto. ti eíte íeja o nolíb ty^ Alão Rfy novo O eflamatro acêudídõ
memorial em noUageinçao

, & fe algum tomar \ Tor T>eos, têpelo povo^ntamente,
outro (eja ma d.to do Scnhor,& atormentado,no q tarbarocomeíe aperceídofinternocom Judas ti aydor. bm Coimbra aos jo. - -

'^ *

dç Outubro de 1151. Nelb carta eítava aíTinado
o dicoRey Dom Atfonlb Henriques,dous Bilpos,

de que faU no pnnci^)io , & outros íjfficiaes , &;
Procuradores do Reyno , cujos íeilos pendentes
eraó^das armas daquelics que eítavaó aflinados
na dita carta,

/4 matuttna luz, ferena^^ fria.Luz m3tuúna,qi\cr
dizer, luzda manhã, porque amanhã chamao os ^^
Latinos mat<4ia. Vej.i-íe o que eicrevemos no T> Emcomoquar.doaflama.queateaâA
canto z.oytavaoi. V^\ p , „ ., ^ J7 rwic»^»

A. ellÁíU do Polo ,à abanava. Que couía feia ok>lV R ^
''''^"', ^ ^jfopraHdo

P0I0.& como le tome i^cio Ceo fica uuo no camo ^^fi^'^^^''"
f
''''') ^^^^^^^^'^

^
i.oyca»/az4.Quei dueraqui o Foeta,quca luz da 'loZ

('^^^'^tovuy qucymando:
luanhá tazia com que le náo viHem as eílrellas ^ "^ftoral companha^ que áeytad»
porquecorpo trâsinayur ckridade do que temas Co docefnno efiaia^ defpertando
eftrellas

,
faz com que deíapareçáo por todo o •^'^ efiridordofogo, Cfue fe atea^

Ceojôc ienaó vtjaó.
..,.,.'

Com animofò exercito rompente:

Levantão nifio os perros o alaridoi

'Do^gritos i toeaõ arma
^ ferve agente^

As lanças^ç^ arcos tvmão^titbasjoaõ

Ittjirumefitos de guerra tudo atroão.
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C^
Om talmilagre os ânimos dagente

/1'oftugMezainPmiados^ levantavaÕ
Torfeu Rty natm ai ejie excelente
Tumtpe^que dopeyto tanto amaVaõ:
E dãhte do exeícitopotente
T>.s imigosgretando, o Ceo tvcavaÕ,
^Uizenao em alta voz,. Real Real
Tor Affonfo Altc Rey de Portugal

Recolhe ofato^^ foge para a aldeã.

Ofihilantt Borei. Boreas he o vento a que cha-
mamos Nor nordeíle. Chamalhe fibilante

, que
quer dizer que aíovia : porque com feu ibpro pa-
rece aflbviar,por fcr vento rijo, 6c que venta com
grande furia.

TPX Ef?a arte o Mouro attonito^ti turbado

^

J Toma/em tento as armas muy deprejfa,

Naõfoge mas e/pera cofifadoj

_C.;.r./W.g...Nc.ílelugar,&tempoviftohuni ^^^"f^^^^^^f
^''^^Tm^^.'

tao claro , & evidente miUgre , todos os Povtu.
rortuguez o^ncontra denodado^

guezesa huma voz levantarão ao Principe Dom "^^^^^ P''ytf>^ as lanças lhe atretVeJfa,
/^^ftonlo por leu .Rcy,o que dle logo por laber íer
afhm vontade de Deos

, & ddle lhe vir eíte tão
homado titulo, como o melmo Senhor lhe tinha
ditoquando lhe aparecco, o aceytou com aiuyta
vontade,&goíto. {

47Q Vai cosgritos, t§ vozes mcítado,
rela montanha, o rabido molofi^

Contra o tomo rtmae, quefiado
Naforça eífa do corno temerofoi
Orapega na orelha, ora nb lado

'

Latindo mais Itgeyro queforçcfo,
Até que em fim rompeudoihe a garganta,
'Do bravo aforça horrenda/e quebranta,

Wa montavha o rábido Mokfo, Molofo he o caó
çue cm nofia lir.gua chaman^os librèo,chamaõlhe
Ds Latinos lldolofo,por virem os melhores de Mo-
IOÍJ4

, Província do Epyro , a que hoje chamamos
t^toania;

fíuns caem meyv mortos ^ ^ outros -uao

A ajuda convocando do Alcorão.

A ajuda convocando âo /í/íflr<jo. Alcorão he entre
os Mouros o livro de lua feyta maldita , & ende
elles tem pofto lua efperança , & pelo qual fe re-
gem. Aqui íe toma pelo maldito Mafoma feu au»
tor.

'

Llife vem encontros temerofos^
Tarafe desfazer huma altafertaj,

E os ammaes corendofuriofos

^e Neptnno mofIrouferindo a terra:

Golpesfe dão medonhos,& forçofoSf
''Por toda ã parte andava acefa a q^uerra^

Mas o de Lufo amez, couraçaJê malhai
Rompe^ corta, desfaz^ abolia

_, tS talha.

Ecsammm arrendo furtoJ9s ^ §lue Neptuno maf-

(rm



og. Lufiadas de Luis de Camões Commentados.

mu feundo a terra. Contoó as fábulas que havendo Jquip nta no branco efcudo ufano,

alteração entre Neptuno ienhor do msr.êc Palias G^e agora e{ta Vitoria cartípca^

lua iobiinha, filha d^feun-mâo Júpiter , de cujo ^.^„^^ ejcíidos azuis efckreciáos,

nome fc havia aCidade de Athenas -noirear.a qual
^^^^ ^^^^^

^^n^^ ^ -^^^ ^^y^ vetlCídos,

elies ambos havião fundado \cx3ií).o entre ellesfe J '^ ^

naõpodelle determinar , Sc averiguar efte nego- o Mouro Hilpam. Mouro morador em Helpa-

cio, fizeraõ os Deofes junta, naqual aflentáraó, nha. Depois de vencido Ifmael com outros qua-

quê puíefle nome á Cidade , o que milhar coufa tro Reys Mourss , ficou Èl-Rey Dom Affoníb

dcíle para íerviçp dos homens na terra. Neptuno Henriques no campo tre? dias , como he coftume

ferio a terra com feú tridente , ôc fahio o cavallo, entre os vencedores , & logopozno feu efcudo,

animal deianto esforço.ligeyreza.Sí lealdade.Pal- que lhe leu pay em branco deyxára.cinco efcudos

las fazendo o melmo com a íua lança , deu a oli- em cruz , por amor da Cruz deChrifto Nofío Se-

veyra infignia de paz:££ logo por todos foy deter- nhor, & das fuás cinco Chagas, & em cada elcudo

minado,que Palias fizera venta§em,&: que ella de- os trinta dinheyrcs ,
porque os Judeoso comprá-

viapor nomeáCidáde, oque fez, chamandolhe raó ajudas , como o melmo Senhor lhe man-

Athenas , porque aíTim fe chama Palias nalingua

Grega. Ella Cidade toy a mais exc€:llente,& no-

meada , não digo eu de Grécia, em cujo território

ella eftá, mas de todo o mundo. Efta foy ainven-

lora de todas as boas artes , mly de todos os ho-

mens iní]gnes,que no mundo houve em letras.Ho-

je he humamuytotriíle aldeã fem nome, &: humas

caíinhas palhaças : boa injuria dos homens Dou-

tos. R bem fe véque Barbarps poflbem a terra,

'Chamaólhehojeos moradores Setinc, como quer

Ortclionafua Sinonymia Geographica. Alguns

querem que haja nella hum eftudo de Gramnia-

tica Grega, o qual fuftenta oTurco em memoria

do que a L idade foy.

Rompe, certayílesfaz,a bola, & talha, A bpla,aqui

naô hs veílidura , como alguns commentaó , que

he bom deipropofito para lugar, onde fc tratta de

dàra quando lhe apareceo.

1^ Neftes cinco efcudos pinta OS trinta

\f: TiinheyroSiporqueDeosfora vendido,

EJcíevendo a memoria em varia tinta,

l^aquellst de quemfoy favorecido-.

Em cada hum dos cinco ^ cincopinta^

Torque affifcã o numero cumpi idot

Contando duas vezes o do mtyo

'Dosfinco azuis i que em truzpintando 'oeyo.

E nejlêi cinco efcudos. O Poeta nefta ordem dos

efcudos, 6c dinheyros fcgueaordeni dasChroni-

casdoRcyno , que o contaó deílamaneyraque

cutilada:. He propriamente, abolar» amolgar, 8c elle aqui põem: que pos El-Rey Dora ÀfFonfo

dcifazer, 6c neíta fignificaçaó fe põem aqui , & af-

fim ulaó delia palavra os que entendem bem a lín-

gua Portugueza^

/'~^ Abeçaspelo campo vaõfaltando,

Henriques huma Cruz azul partida em cinco ef-

cudos
,
poramor daCruzem queChrifto Noiib

Senhor apareceo crucificado no Ceo:6c em memo-

ria dos cinco Reys Mouros,que vencera, Sc trinta

dinheyros repartidos pelos cinco efcudos,em cada

elcudo cinco : o que tudo he centra a carta que

V_^ Braços,pernasfem dono,& femfétido, atrás poíemosd' El-Rey Dom Aífbnfo,aonde eí-

E doutros as entranhas çalpitanâo^ tas coulas eftaô na verdade como fica d.to. No

Tallida a corj& o gefto amortecido

Ja perde o campo o exercito nefando.

Correm rios defangue deJparziàOj

Com que também do campo a corJe perde

,

Tornando Carmefi de branco, & verde.

Tornado cartneft de branco, & 'verde. líto diz para

encarecimento do muyto langue, que havia, que

aterra , Sc o campo tilava todo em lugar defua

própria cor feyto carmefi , vermelha, naó apare-

cendo outra coufa fc naó fangue.
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TJ'fca vencedor o Lufitano,

Recolhendo os trofeos^ &prefa rica,

T>esbaratado^é' roto o Mauro Hifpano,

Três dias ogram Reyno campofca:

tempo que o Poeta efcreveo eftes cantos , naó fe

fabia a verdade,êc certeza deite negocio,pe]o que

ellefala , conforme ao que as Chronicas dizem,

que movidos por Relações naó certas,naõ efcre-

veraó eíta matéria com a certeza neceflaria.
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PJfadojà algum tempo^ quepafada

Era eflagram vitoriaj o Rey fubido

/l tomar vay Leyxia, que tomada

Fora, muypouco havta, do vencido:

Com efta aforte Arronches fobjugada
^

Foy juntamente^ ^0 fèmpre etinobrecido

Òcabelícaflro, cujo carhpo ameno

Tu claro Tejo regas taõ(ermo.

Pagado já algum temf». Depois daquella iníígn»

vittori*



Canto Terceyro» go
vittorla do Campo de Ourique ,

ficou o Mouro Cintra, onde as Nayades efcondidas
'

'

Ifmael taó enfadado , & tomado dos Chr.ftâos, ]S[asfontes, vaõfugindo aos doces laços,quelogofoyporcercoaLeyna, que El-Rey ti- rt JÍ ^.^ j i j
"''""'"St^^^t

nha dado ao Prior de Santa Cruz de Com.brJ , a ^J"^'
^'"''' ""'T't ^;'««^'*r

^^"»

qual tomou: mas efteve pouco tempo debayxo de
J>^^^ ^g^*^^ acendendo fogo ardente.

ieu poder, porque El-Rey Dom Affonio lha tor- A]unta tamkm Mafra em pouco ehaco. Mafra ha
nou logo a tirar das mãos. N o meímo tempo foy o huma Villa no termo de Cintra,
irielmo Prior de Santa Cruz com gente íobre a E nai ferrai Ja Lua conhecidas, Sojuga a fria Cintra
VilladeArronches.queeftánaarrayadeCaftelia, o duro ^r^{;o. A ferra de Cintra chama Varraó »;»«.
& a tomou aos Mouros. Com cite íucccílo fe foy te Jagro , como refere OrteHo na íua Sinonymia
a El-Rey , & lhe difle , que fua Alteza fizeílede na palavra Tagrum montem. A eíte monte chamaó
Leyria,& Arronches o que bem lhe pareceíle.El. outros a ferra da Lua , como lhe chama aqui o
Rey poz em conlelho com os principaes de lua - - - _ ^ . ,. .

Corte,o que faria neíte cafo,&; aflentoufe,que no
tocante ao efpiritual foOem eftcs dous lugares lu-
geytosao molteyrode Santa Cruz,Sc no tempo-
ral aos Reys de Portugal.

E ofempre ennsbrecido Scakbicafire Em dia do apa-
recimento do Bemaventurado S. Miguel , oyto
dias domezde Mayo de mil cento quirenta & le.

ie,entrou eílcteliciffimoRey Dom Affunio Hen-
riques na Vilia de Santarém , chamada aflim cm
iioHos tempos, por ter em fi o corpo da Bem-
aveníurada Santa Eryâ,o qual lugar íe chamava timii Severt 'Aug.'ptj,& Caij
anciguaniente Scalebicaftro, como o noílo Poeta Caf.M. Aureltj Ântomni
lhe aqui chamii. Phnio lhe chama Scalabis , & Aug.Pij
Pthoiomeo Scalabifcus

, os Autores /«//«w^irár/;. ^u^.matrit eiui,Drufus
Aium.o qual nome dão também a huma Cidade da Vderim Cactlianui.
Eítremadura, íugeytaaos Reys deCaftclla, cha-
mada vuigam,eiue Turgillo

, nome corrupto do O qual quer dizer em noílaUnguagem.DrufoVa-

~'.^^-"?!^"r^""^':"'^^"^'^""^^' 'l."^.^''^ lulijtur. lerio Ceciliano dedicou efte Templo ao Eterno
Sol> & á Lua, pela eternidade do Império Roraa-

noíloCamóes. Dcfta Icrra íahc huma ponta para
o mar , que fe chama o Promontório da Lua. A
razaó defte nome he,porque na praya ao longo do
mar , dizem cllevc antiguaraente hum Templo
confagrado ao Sol,6c a Lua, como parece por hu-
ma pedra que íe achou naquellaspartes,com hum
Ictreyro Romano que dizia.

Soli atemo
, ç^ Luna

Pro aternitate imperij.

Et falute imp. CaflSep-

r.í.torre deJulio Cefar, por ter neíte lugar, & em
Santu-em, & em outros guarnição de gente, para
íegurançada terra , que por eíla razão fe chamaó
\Pra(uiu.m /«//|,guarniçaó de Juho:como também
.Lvoi a (e chama libexahtas tuíict, pelas mercês, & li-
tcrdades que eíle grande Capitaô lhe fez lemprc.
Lnnobrecido chama o noílb Poeta ao lugar San-
tarém, porque íemprefoy muyto eílimado , aíTim
enuempo dos Roiíianos.conioem noilos tempos. .,j.u.,o .M^a.« hu. ..,.
iJo tempo dos Romano., nos coníta pelo caio que maô com efte íobre no

p. dellc fazia em porem nelle gente de guarnição
como em lugar importante. Do noílb tempo não
tenho mais que dizer, que fer hum dos melhores,
Sc mais populolos lugares de Portugal , como he
natorio.

Cujo campo amem ttt claro Tejores;as tão ferem.mo

no , ÒC pela faude do Emperador Cselar Septimio
Severo Augulto Pio,& de Celar,& de Marco Au-
rélio Antonino Augufto Pio,6c de Júlia Auguíla
lua máy. Outros lhe daó eíle nome por íer efta

terra de Cintra,a mais Occidental, & freíca terra

de toda a Europa Occidental. E porque a quali-

dade defte Planeta he fer húmido , & frio , daqui
alguns lugares que tem as mefmas partes, le cha-

me de Lua.

^7
Tu^ nobre Lisboa^ que no mundo
Facilmente das outras es Trincefaj

^e edificada fofte do facundo

y

"'S^lu "r^*"
'^^PP^^'^'^ a^ Jongo de Santa- Tor cujo engano foy Tiardania acefa:

,
òc alguns annos faz em íeus camposooíB- T,, .««.«, A.^.i. «..,.../;.«^.

dizp

^^•^^A Tr
7&"'"

.r"'""^
'^^ ^'^^ '^"s campos o oíh- 7-,. ^ ^../,^ nhpdecin w^^r hmfimdnCIO do Nilo no Egypto

, & outras vezes he taó ^^ / f T,^'''"J^''lP'V'''^^'^^
grande a enchente, que faz grande deftruiçaõ nas

Ohedecefleaforça Tortugnefa,
cerrasjcoino também o N do coíluma fazer.

i^judada também daforte Armada,

xjL

5<^

E^as mbres Villas fobmetidas

,

§^e das Boreaespartesfoy mandada.

E tu nobre Lííííd.Eftando ENRey Dom Affon.
íoem Cintra logo que a tomou aos Mouros , apa-

Ajíitatambe Mafra empoucos efpaço, receono mar huma armada de cento , & oytentâ

jerras da Lua conhecidas
* vellas de Alemanha,Inglaterra, &França,que vijLuas

Sobjugaajria Cintra duro braço:
nhaó daquellaspgrtes iómentc a pelejar com in-

fiéis. Vendo El-Rey Dom Aííbnlo de cima do
M Caftcll©

Y



g^ Lujiadas de Luís de

Caftello de Cintra aonde citava huma tão grande

armada, mandou quatro homens principaes iaber

que gente era , 3c que bulcava naquellas partes.

K^eiponderaó os da armada , que erao Chriftaos,

5c que fua vinda naó era com outro intento, falvo

pelejar com os inimigos da Fé de Chrifto.EIRey

folgou muyto coníeltanova,& mandoulhe ofte-

rec^er tudo o que ouveflem miíler da terra.Dey-

xo á parte muytas couTas que pafiàraó entre EI-

Rey,5c eftcs Eftrangeyros, em quelhepedio que

lhe ajudaíTem a tomar a Cidade de Lisboa,o que

elles fizeraõ com muyta vontade. Durou o cerco

cinco mcfes, & no fim delles a 25.de Outubro da

dita era de mil cento quarenta & fetc, em dia dos

Bemaventurados Msrtyres Crifpino , &Crirpi-

niano foy entrada , & tomada aos Mouros , com
muyto derramamento defangue , comofe pode

ver mais largamente nas Chronicas do Reyno,6c

refere André de Refende na Defcripçáo de Evo-
ra.E querendo El-Rey Dom Affonío fazer par-

tilha na Cidade , como tinha concertado com os

Eftrangeyros : elles o naó confentiraó , & larga-

rão todo o direyto que nella tinha5,& a deyxáraó

livremente a El-Rey : o qual deu aos que de fua

vontade ficáraõ no Reyno , os lugares que elles

quiferaó para os povoarem , 6c viverem nelles

jzentos 5 lem obrigação alguma , os quaes foraõ á

Touguia, Lourinhã , Arruda, ViHa verde, Villa

Franca, Azambuja, éc Almada, de cuja progénie

hoje em dia ha em Portugal gente muy conheci-

da,6c principal, como ha notório a todos osPor-

tuguezes.E aos que quiicraó tornar para luas ter-

rasjfcz Ei-Rey muytas merces,6£ honras ,&:affira

huns,£c outros foraó cr.uyto contentes,& íatisfey-

tos do bom trattameiito que lhes El-Rey fcz.

^ue edificada fofie do faciitiào. Chamão os Poetas

a UlyíTcs facundo que quer dizer eioqucnre, por-

queofoy cllemuyto.EííeUiyíles foy grandepir-

te parale tomar Troya , que os Gregos tiveraó

cercada dez annos,a qual o Poeta aqui chama Dar-
dania,do nome de Dardano Rey delia.Depois de

queymada , & deftruida , dizem os Autores , que
aportou UlyíTes a eftas partes , & que edificou a

Cidade de Lisboa, a qual querem que por eífe rcl-

peyto fe chame Ulyflipo em Latim, pátria Ulyjjis,

mama Ulyfjii, & com outros nomes,que vem a di-

zer ferella fundada por elle, como o temo noílo

Camões no canto S.oytava ^.Os que o negam ef-

crcvem efte nome muyto diffcrentemente, Olyí-
íipo tundados em Ictreyros antigos , onde o achaó
aflim efcrito , mas naó lhe iabcm atinar com a ori-

gem. He coufa muyto antiga, & como tal naó ha
quem acerte com fua verdadeyra Etyrnologia,ca-
da hum figa o que melhor lhe parecer. DeUlyfles
fe vejaanoílaannolaçaónocanto r.oytava j.Sf 2.

^«e dai Boreaet partes fof mandada. Por partes
Boreacs le entendem as partes do Norte, ao qual
os Gregos chamaô Boreas.Efta he a gente de que
falámos atras oytava45. que fe ajuntou de Ale-
manha, Fráça , & Inglaterra,para vir a Helpanha

Camões Commentados,
ajudar os Chriftaos delia contra os Mouros , de

que eftavacheya.E como eftas gentes naoraó para

as partes do Norte , ufa o Poeta deftc termo de ía-

lar,que das Boreacs partes íoy mandada.

LA'' do Germânico Albis.^& do Rhenot
E da fna Bretanha conduzidos

^

Adefivuir opovo Sarracenoj

Muytos com tenção {anta erao partidos'.

Entranáo a bocaJa do Tejo ameno.

Com. o arrayal dogrande Affon/o unidost

Cuja alta fama entaofubia aos Ceosy

Foypojio cerco aos muros 1)li§eos,

U do Germânico Alhis,é' do /?Ãe»a. Albis,8£ R he-

no faó riob de Alemanha , dos quaes trattey nefte

canto oytavaii.&; pcrefta razaó Ihedápor Epi-

theto Germânico, por que Germânia he Alema-

nha.

E àafria Bretanha eõduzidos.A ilha de Inglaterra,

que os Antigos chamarão Albion por cercos mon-

tes , & rochedos braiacos ,
que tem ao longo da

mar,fe chamou,&; chama hoje Britania,Bretanha.!

Ariofto a nomea de hum<a, Scoutramaneyra em
huma parte dizendo; Sref^^w»» ehefupoi detta Inghtl-

terra : & era outra parte onde Inghilurrafu dettm

Albione. Acerca da origem da palavra Bretanha

ha diíierentes opiniões , huns querem que (e cha-

Hiafle afiim de hum Brutto,filho de Silvio Pofthu-

moRey dos Romanos,que afugeytou,Sc reynoa

nella. Outros de hum Britâo Rey da mefina ilha.

Hoje lhe chamaõ osLatinos /í»g/<d!,a que tambcm

fc daó differentes nomes,huns querem que de hu--

ma Angla Raynha dos Saxones,que foy Senhora

defta ilha , outros de Anglo Rey antigo delia , Sc

outros de angulus , quehe canto por fer hum can-

to , & cotovelo do mundo , ou por milhor dizer,,

outro inundo, como lhe chamão os Autores, & le

pôde ver em Pcolomeonolivroi. noqualtratta

defta ilha , aonde comprende debayxo da palavra

Bretanha alem de Inglaterra, Irlanda,que he ilha

apartada,as Orchadas, que faó trinta ilhetas Thy-
le, & outras mu y tas , & claramente fe vé que Pco-

lomeo no lugar allegado toma a Bretanha , naó fó

por Inglaterra,mas por toda aquella Rcgiaõ, que

os Poetas chamaô outro mundo. O que porven-

tura quiz entender Virgilio quando difierEí pcni^

tui totó âivifei orbe Britancs,^ os Britóes divididos^

& apartados de todo o mundo ,
quafi querendoos

fazer diftmtos, Sc feparados do nodo mundo , &
que moravaó cm outro mundo por fi. A Bretanha

chama o Poeta aqui fria , por fer terra Septcn-

trional,ík porefterelpcyto muyto fria.

yí dtftruir o povo Sarraceno. Por povo Sarraceno

entende os Mouros , como fica ditto atrás oyta-

va 2j. aonde trattey da origem da palavra Sarra-

ceno.

1



Foy pofio cerco aos Muros JJlyffeos

Ulylleos
, faó os muros de Lisboa , chamados

afljm ( como arras íTca dito ) de feu pnnieyro
fundador UljíTes , como quer o Poeta íeguin-
do a opinião dos Antigos.

Inço vezes a Lua/e e/cojiáêra,

_^ E outras tantas moflrara cheo o rojiot
fiando a Cidade entrada fe rendera
Ao duro cer£o, que lhe ejiavapofto

:

foy a batalha tãifanguinea^ ^fera^
Quanto obrigava ofirmeprefupojió^

*

Tie vencedores a/peros,& oujados,
E de vencidosjà defe/perados.

Cinco vezes a Lua feefcon dera. Declara por eftes
termos o tempo em que a Cidade de Lisboa eftcve
cercada por El-Rey Dom AfFonío

, & pelos Eí-
trangeyros. que foraó cinco mezes. Deite meí-
rno modo de falar uíou Ovidío na Carta de Phi-
iJS a Demophonte.

CantoTirceyro, '-,

Muros maneyra desbaratou de todo a Xerxes. E iftô
he o que o Poeta diz , encarecendo efta bata-
lha

, que teve dous géneros de gente vence-
dores afperos

, & vencidos deíefperados : por-
que a huns anima a vittoria

, & a outrís a
deíerpcraçao hz pelejar animofamcnte

, vendo
que nenhum outro remédio tem.

Luna cjuater latuit, teto ejmter ork recrevit
Nec vehit Aclaas Scythonis anda rates.
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Efia arte emfim tornadafe rendeo
/íquella^ que nos tempos jã paj/adosAgrandeforça nunca obedeceo,

T>os frios povos Scyticos oufados:
Cujopoder a tanto fe eftendeo^
§ue o Ibero o vm,^ o Tejo amedrentados^
E emfim do Bethis tanto algunspuderão^
§lie aterra de Fandalia nome dirão,

Doifitoi povos Scytbicos oufados. Entende aqui os
Vanddos, aos quaes Plínio, & Eftrabochamaõ
Vandalicos, fao povos de Alemanha, os quaes, co-mo diz Volatcrrano

, alguns annos antes que os
Gregos occupaflem a Cidade de Roma , entrarão
em França, & Hefpanka pelos montes Pyrineos

Q;atrovezes,dizoPoeca,fceícondeoaLua,
8c ^Stãor^t^Slíí^^t^lSr

loZvachZ:^^^^^^^^^ P'°'
,&Beris,taô conhecidos. Eltcs VandaS

la uVa Juíiino Iv TT^Llt'''"'' ^'''''''r'
.^";^'^,J^^^'^«.^hamada aíTim do rio Betis.que ho-

^..r«J ;; 1. ^L2f;;rrr"""'-'^T^
^^ '" '^"^^ Guadalq.nbir

,
que

( como fica dito

animo aolvenícdo -es t^^^^^^
"""^í^' ^^ "''"' °y"'' '"^'^^^ P^'^^"-^ Arab.ga,5c quer dizer

aos vencdo &?ft' ^^"'^"'T^lf''^ 'S°' ^''''^'' ^^^ ^'^"^^'^' B^^-" ^^ chamou
ma faíuvskn^a^l f T^ \ ^""S-l-^' pn-^eyamcnce Vandalicia do nome dos Vanda-
confol ça"! r 1^^^^

^ P'"'"*?"/-^^ ^'^^'^"'^
\
fugey târaô:& andando o tempoA co •-

I^e elhrVm efpe anTa "e TIT.Z ''""'^°^' ^o-pendo-le o vocábulo
,

fe veyoa chamar An-
nenhuma cou a oK mL^^n a

P°'"^"^ '^^'"^'"^como hoje (e chama. Nefta oytava enca-
íejar

, que ve qucnenh^-^^ ^
''-' '

^'' '''' ^ '
"" "'^°'"'' "^"^ Portuguezcs, mayor-

dondev?;oaneena l^ue car^^^^'^^^
n^^n^e dos moradores da Cidade d? Lisboa

, pois

Capitão ThemftodcsT ^V^ §'"'"^' íugeytar Lisboa
,
&com tudo EI-Rey Dom Af-

ta. Depois devln ri ^ .^ Ç°"'' ^^ P'""' ^^^^^^ ^ ^«"^«^ aos Mouros,a L^epois de vencido Xerxes Rey dos Perlas pe-los Gregos, vendo que fe punha em fugida,deter.
minarão mandar alguma ^ente d.ance^para o el

laô por ondeosfeus convertendradeS^^^^^^^^^
Naopoàerefifitràforça dura

ím virtude, abriííem caminho com as ar«,as- pois ^f ^?'^'^^^> cujafama tanto voai
:le outra maneyra o naó podiaõ fazer. E naô con J^ ^^^ obedece toda a E/lremadura,

l^r^rA ^rll^°'^^ T"^'"'
Capicáes Gregos efte

Óbidos, Alenquer,por ondefoa

e 'vif"* ^''"'^'^^«^^t'''"'
"^'"'^°" íecrcramen. O tomdasfrefcas agoas entre as Pedras

he ,uer.aó .^pedu- ,.u cainho
. ^ difta o«, . Akn,.,r . ^ r^„,.y,,,„, ^flj,„.

M 2 nhecidos

^—«!B
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Ve Cidade tãoforte, por ventura
Haverá, que refifta^fe Lisboa



lao.

- UPaà^ àe Luís de C^f^^Cm^^^^^^^
-, ,, Evor. .as quando

ílecidos Lugares da Eftremadu a. Affim qu nefte tempo^j^^
^ ^^^^^^^^ ^^^q^^^^^^^

Porondefoa^tomda^frefcas
«^f^'' f^'^

^"y^"
NeftaCdade de Évora fez aflento Scrtono Ro-

frefcura da cerra . ôc abundância de nos que a re- Nefta Odade^^^
^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^ ^^^

der favorecer , & ajudar nos negócios de guerra

61 contra os Romanos. E nella fez huma caia que

hoje fe chama cala de Sertorio.Sc mandou cercar

a Cidade de cantaria Uvrada,como fe nioítraain-

da por muytas partes,por onde eftà a cerca velha.

E aíTim fez trazer a aguada prata à Cidade para

ornato,& provimento della,o que tudo Te pôde ver

em Rdende,no lugar allegado.Chaçnalhe o noflo

Eyôstambemió terras TranflaganaSf

Jffàmadas co dom daflava Ceresj

Obedeceis àsforças mais que humanas

Entregandolheos muros^ & os poderes-,

Etu lavrador Mouro^que te enganas

^

Sejufltntar afértil terra queres ySefufltntar aferi ti terra queres y p^gj^ rebelde ,
porque iendo Italiano de naçaõ

Gue Elvas^^ Moura,^ Serpa conhecidasj narrai da Cidade deNurfia,q hoje (c chama Noz-

FAlcacare da Saleãaò rendidas. za, vendo que Sylla era Senhor de Roma, venci-
^ -^ '

do Mário, cujas partes íeguira,íerecolheo a He!-

E Wi tamhm , « t^nas Tran/lagams, Terras panha, aondeo favorecerão unto, que lhe derao

Tranft sanas faó terras do Alentejo , muyto gente com que fugeytou muytas Cidades & fez

lundanTes de todas as coufas neceíknas pa/a a guerra aos Romanos ,
vencendolhe muytosCa-

v^a ,
&T"ncipal-ente de trigo, o qual entende pitáes como conta Plutarco em fua vida.

roreftas palavras : d.m da flaZa Cere/.porque di. Onde hora a. agua. de ,rg,nto. ^^^^eJiag^^

f

fem os P oms iue Ceres filha de Saturno,& Ope prata,a qual vem por cima de arcos a Cidade, & le-

fov a pr^meTrque enfinou aos homens como vada por diíferentes partes
, ^V^^^^^^^á.^.j^^^

haviaô^dèTer^earl terras , & beneficialas para fe neyra,que naò tem a gente "^.^f^dade de outra,

poderem íXntar. E diz Cícero lib.z, de í^atur. De GMo,^ue medo, não tema.Gn.láo foy hum

Cjrau íeTha^ Ceies , au.C^ geres , gcrand. CavalleyroPortuguez de
"^ly^^ f"^'^^ ^,f [^

STandelbSndrnc.a que os homens nt terra medo algum ,
pelo que era chamado por ala nha

<^3

Eis a nobre Cidade^ certo ajjento

T>o rebelde Sertório antigamente^

Onde ora as agoas nítidas de argento-,

Vemfufientar de longe a terra^& agente^

'Pelos arcos reaes^ que centos& cento

^

Nos aresfe levantaÕ nobremente j

Obedeceopor meyo^ & oufadia

'DeÇiraldOj que medos naõ temia.

Eu a nobre Cidade certo afjento , Do rebelde Sertório

anúguamente. Efta hc a Cidade de Evora,das prin-

cipaes de Portugal , & muytoantigua , & tanto,

que naquelle tempo tudo eraó guerras , ÒC revol-

tas, havia outros muyros homiziados, & encarta-

dos,que fe chep,avaó ao Giraldo,& o acompanha-

vaò,por elle feV homem de peyto. O que também

foy parte para os Mouros o favorecerem, & para

Ilmacl Rey Mouro, que fora vencido no campo

de Ourique , lhe dar licença para ter fua cclhey ta

na ferra de Monte muro em hum Caftello que alli

fez.que hoje naó tem roais que o nome de Caftel-

lo de Giraldo ,
quenomaishedeftruido. Tinha

cfte Giraldoem fua companhia muytos compa-

nheyros:pelo que vendo-fe em deigrsçrt de Deos,

Sc de leu Rey , & doendolhe o coração de trattar

com bárbaros, arrependido dos infukos, Sc males,

Que tinha feyto contra os Chriftáos , determinou
CJpaesde l-ortugai, c<; muytoamiguii, tx-iitiiu, vjuv i......".-j-" --•

_ \„.„,n„plhf'
quenaómelembroter lido,quem"ofl-eoprimey- de fazeralgum fcrv^ço a hl-Rey '/'>"> ^"^'^^

?o fundador feu, nem le oódc affirmar delUma.s, perdoafle o paflado. E lançando o penfamento ao

queleram.qu.íTima . como dizonoíToRefende que far.a, em nenhuma coula lhe parecco que po-

na fua Deicripçaó,aonde tratta de feu nome, 6c o deria elle
, & feus ^""^^^"'^^y''^^;

X,ío, Pell
que pode alcaiçar,& íaber de lua antiguidade. O «^^'hor .

que em tomar Évora aos Mouro . l elo

que fabcmos pelas H.ftorias he , que jt no tempo que começou G""^ <^° "^"^'^,'^5 rP^ °4,^-
de Vuuto era Évora , o qual Viriato fe começou ber as entradas , Sc lahidas da Cidade ,

Sc fa.e. c

levantar com Lufitama, ÔC depois com toda Hef- mais familiar dos Mouros. Epofto que le nao ha-

panha perto do anno de feifcentos , Sc oyto da edi- vaó ddle,Sc lhe doh.a o cabello,vendo que em fim

ficaçaódeRoma, fendo Conluies Gneo Corne- craChnftaõ: com tudo teve Giraldo léus rneyos

lio Lcntulo,Sc Lúcio Mumio.comocfcrcve Pau- por onde cffeytuou o que pretendia Veyo humi

lo Orofio, que toraó cento 8c quarenta annos an- noytc com fua gente pela parte aonde hoje eita o

tes do NacitHcnto de NoQb Senhor JcfuChrifto. Moíteyro do BemavcnturadoS.benco ,
no qual



CantQ TerceyYO,
íugar os Mouros tinhaõ huma Atalaya , & nella

hum Mouro de vigia , o qual naó tinha couiíigo

mais que huma moça filha fua. E deyxando léus

companheyros era huraa certa paragem eícura, &
aonde melhor , & mais íecrctamente podiaó eílar

até íua tornada , íe iby fem medo algum contra a

n
(Í4

A' na Cidade Beja vay tomar
Vingança deTraneofo deflrmda^
Affonfo, que naô fabefoijegati

Atalaya a deicubnr o que paliava : & levou logo y,^ ,p^^^^ ,, ^^^^^ ^ /^ ^^
jhumas eítacas para meter por huns buracos que na kt„7, r^ u „ ^„j ^ rn
torre da v,g,a eítavaó

, para lubir atè a janella , fe ^fj' ^^/í""^' muyofujtentar
.n^ ^^^„n A :n.. . _^^ r ^ \jldade .meiS ÍRnam/ivcnÀivI/iacafoachafie occaíicíó pari iílo : porque à torre fe

naó podíahir, le naôpor efcada lançada de cima.

Chegou á torre a horas de meya noy te, & a tem-
po que o Mouro,queaté entaô eílivera em vigia,

entregarão cargo a fua filha para elle defcançar

A Cidade^ mas fendojâ rendida

j

Em todaacoíífa viva a gente irada

,

Trovando osfios vay da dura e/pada,

^ ^ . 3- J^ na Cidade Beja vay tomar. Tendo El-Rey
hum pouco, a qual iedefcuydou, como moça, & Dom Aííonío Henriques cercada a Cidade de
ie dcyxou dormir no rebate da janela da torre. Beja , foraõ oi Mouros cercar a Villa de Tranco-
Como Gu-aldo vio taó boa occafiaó , trepou atè a fo,a qual tomáraô.Sc deftruhiraó.fcm deyxar pcí-
jauella, ôc lançando maó á moça, deu com ella em foa alguma viva. O que fabido por El-Rey , nem
bayxojde modo que nunca mais falou.ncra fez ru- por iílo deyxou o cerco de Beja , mas continuou
mor algum.E entrando na torre.achou o Mouro com ellc até a tomar, & paflar todos os Mouros à
dormindo feguramente

, cortou a cabeça ao efpada, por eítar fcntido , Sc enfadado do que os
Xvlouro,&:à moça, & levouas aos companheyros, Mouros tinhaô fcyto em TrancofojComo diz aqui
& íubindo nella deu final de fogo aos da Cidade, o Poeta. Giraldo tomou Évora noannode \\66,
dando a entender que havia Chnftãos nocampo, Sc Beja foy tomada noanno de 1162. em dia do
na outra parte da Cidade , aonde agora eftà hum Bemaventurado S. André , como fe pôde ver no

no 11b Relende,na defcripçaó da Cidade de Évora»

COm efiasJobjugadafoy Talmellà^

E apifcofa Cezimbra, &juntamente^
Sendo ajudado mais defua ejirelia^

^Desbarata hum exercito potente:

Sentia a Villa^& vio ofenhor dei.

^ie afocorreUa vinha diligente^

feiafralda daferra defcuydaao^

"Do temerofo encontro inopmedo.

Moíleyrode Hicronyroosdainvocaçaó,de Nof
ia Senhora do Eípinheyro. E paraque lahillem os
Mouros com mayor prtfla, & vontade,fe2 que al-

guns de feus companheyros paflaílem por aquella
parte, fazendo reboliço de modo, que foflem fen-
tidos,Sc aíTim iuccedeo, porque lentindo os Mou-
ros o tropel da gente, fahiraó da Cidade,íem ten-
to, nem ordem. Como Giraldo vio lahir os Mou-
ros fora da Cidade ^ n,,^ r.nto r. A

'J^esoarava mm exercito Potente:lobioiauav^iaaae.cc que tinna tempopara poder c ,• r^i, j • ,-'/ , ,,

entrar , comeceo com os ieu= as portai , queos ^P^^o aVilla,& VIO ofenhor delia.

Mouros com prella deyxàraó abertas, Ôcderaó ie

tal manha dentro, que em pouco efpaco naó tive-
raó que fazer nella. Porque mattáraómuytos .Sc
poferaó outros em ellado

, que naõ tiveraó mais
que fazer

,
lendo os Chriftâos muyto poucos. E Com ejlasfowgadafoy Palmella. Eftando El Rey

cselta maneyrafoy tomada Évora por Giraldo fem em Alcacere depois de feytas todas as couías que
payor,no anno do Senhor de mil cento & fefienta atrás ficaó ditas , ao qual lugar viera ter de Coim.^
OC leis, havendo trinta Sc nove annos que iZl-Rey bra , andando vifítando , & provendo fuás terras,
jjom Attonlo Henriques lenhoreava Portugal, como era tempo de guerra : foube que Cizirabra
1 oreita lazao^, Sc em memoria deíle Giraldo pri- eílava fem gente , Sc que facilmente fe podia to-
meyro (.apitao de Évora, tema Cidade por di vi- mar,o queo moveo a hirlogofobre elIa.Sc aíTim
ia

,
5C armas hum Cavalleyro armado a cavallo, a tomou fem trabalho. E dcyxando fua gente en»com numa elpada nua levantada, Sc duas cabeças Cizimbra fe foy fò com feflenta de cavallo , Scal-

coitadas,humadohomem,Scaoutradehumamo- guns de pè a ver Palmella , Sc eftando notando oça,como diz o uoflo Poeta no oytavo canto , oy- fitio da terra.houve vifta do Rey de Badajoz, que

?^^ii^*^ r
"^P®' "^" laberema Hiftoria, vcn- vinha foccorrer Cizirabra com quatro mil de ca-

do elta diviia em Évora
, fingem mil invenções. vallo.Sc feílenta mil de pé,fera ordem á gram pref-

Uutros quclheparecequeacertaó, dizem, que fa , o qual com aquella pouca gente que tinha o
aqueiie Cavalleyro he o Bemavéturado Santiago, desbaratou.Sc poz em fucida.Fez ifto tanto temo r
ficaauellas Cabp<-asr!f» \yIrM,,-«o «„^ '!_ n - „,^ n 1 1. .& aquellas cabeças de Mouros, que matou cm'{a-
vordos Helpanhoes. A verdade , he o que fica
ditto.

^

aos que eftavaô em Palmella , que logo lhe deraõ
a Villa com condição que os deyxafib lahir cm lai.

vo , o que El-Rey fez de muyto boa vontade.
Chama o Poeta a Cizimbra pifcofa , por fer terra

aonde Je armaõ grandes peicarias , aííim por parte
d^EÍ»Rey como da gente do lugar.



«j, Ltijíadas deLuís ãe

Do ttmerefo encontro inopinado. líto dezia porque

o Rey Mouro vinha dercuydado ,
parecendolhe

que bl-Rey Dom Affonío eftava no cerco de Ci-

ziriibra , &. como elle tinha eíle penfamento , &
leu intento naó era outro le naó foccorrer a Ci-

2irobra,ciminhavalem ordem,Pelo que vi ft o por

El-Rey Dom AíFonlo ,iby lubitamente lalteado

por elle, & acomraettido com tanto esforço, que

lhe parcceo quceftava-El-Rcy Dom Affonfo al-

]i com todo feu exercito : o que foycaufadefe

por em fugida com todos os fc us.
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O Rey de Badajoz, era alto Mouros

Com quatro mil cavailoifurio/òsj

htnumeros J>iÕes^ darmaSj & de ouro

Guarnecidos^ guerreiros^ & lujlrofos:

Mas qual no mez, de Mayo o bravo touro

Cos ciúmes das vacas receofost

Sentindo gentej obrutOy à- cegoamantet

Saltea o defctiydado caminhante.

Innumeros ftoei. Gente de pé fem conto. Atrás

diflemos como trazia El-Rey de Badajoz quatro

mil de cavallo , & feflenta mil de pé ,
que he^o que

o Poeta aqui diz.

DEftaarte j^fonfo,fubitomo0rado^

Nagente da^ que pajfa bemfegurãy
Fere, mata derriba denodado

j

Foge o Rey Mouro^ &/ó da vida cura:

*De hum pânico terror todo afJombraâOi

Só de feguillo o exercitoprocura.

Sendo ejles quefizerao tanto a baloj
No mais^ quefô/éjfenta de cavalo.

De hum pânico terror todo effombrado. Pânico ter-

ror chamaô os Latinos hum medo grande: & vem
de hum fingimento Poético, oqualhe, que Pau

(que elles chamavaó Deos dos paílores.^era caufa-

dor de todos os medos,& fantaímas. A elle propo-

íito le trattaó muytas coufas nas Chiliadas no
adagio Pantcus cafut, Angelo Policiano nas Mifce-

laneaS}Cap.z8.

Camões Commentades",

Logo [egue a vittori» fem tardança. Ávidas eft&s

vittorias dos Mouros, poz cerco a Badajoz, que
era da conquifta de Leaõ ,

por cftar de quebra

com El-Rey Dom Fernando leu genro Rey de

Leaó,& a tomou facilmente.

^ue afez fazer as outras comfanhia. Diz que Ba-
dajoz fez companhia às outras , que tinha tomado
aos Mouros. i

MAs o altoT)eostquepara longeguarda

O cajligo dãquelke^ .pie o merece^

Ou para que Je emmende às vezes tarda,

Ouporftgredot que homem não conhecer

Se aiè aqui o forte Rey re/guarda,

'Dos perigos a que ellefe offerece^

Agora lhe não deyxa ter defefa

'Da maldição da mayt que ejiava prefa,

yigoralhe não deyxa ter d(fefa. Porque a Cidade

de Badajoz lhe foy tornada a tomar por ieu gen-

ro, 8c elle ao lahir pela porta contra feu genro, que
a tinha cercada, quebrou huma perna no ferrolho

da porta , com a preíla , & defarento que levava,

como fe conta nas Chronicas do* Reyno , & o
Poeta na oytava feguinte. •.,;':! -.-i.' ;

.-

í8

IOgofegue a vitoria íeni tardança

^ Ogram Rey incançavel ajuntando

Gentes de todo o Rey no., cuja ufança\
Era andar fempre terras conquifiando:
Cercar vay Badajoz^ fê logo alcança

Ofim de Jeu defejopelejando

Com tanto esforço^ é' artei& "Valentiay

^e afez fazer às outras companhia.

IJe eftando na Cidade^ qtie cercara,

^ Cercado neliafoy dos Leonefes^

forque a conqutjia delle lhe tomara.,

2)í Leaõfendo y & naôdos Tortuguefes:

Apertinácia aqui lhe cufia cara^

A(fi como a contece muytas vezò^
^ie emferros quebra as pernas, indo acefn

A batalha i onde foy vencidot^ prefo^

§i^i<e e^ando na Cidade que cercara» EíU he a Ci-

dade de Badajoz.

OFamofo Tompeyoy naõtepene

De teus feytos illueftres a ruina,

Nem ver que ajufia Nemefis ordene.

Ter teufogro de ti vitoria indina

'Po(lo que o Rio Fafis, ou Syene,

^e para nenhum cabo a fombra inclina

,

O Beotes gelado y ^ a linha ardente

Temeffem o teu nomegeralmente.

Ofamo(o Pompeyo nãotepene.Foy Pompeyo Ro-
mano de gente nobilifiima.No tempo das guerras

eivis entre Sylla , 5c Mário , leguio as partes de

Sylla. Feztaes coufas nefte tempo, qucn^ereceo

o nome de Magno. Depois de grandes vittorias,

òí triumphos , Sc demandar Roma muytos annos.



Canto Terceyrol ^^& fer tao conhecido, Sc temido no mundo o ven- meyo dia.faô nella taõ direytos
, que cm neuhumaeco Teu logro JuhoCeíar E íggindo delle para parte ha fombra

, como dizaqui onoffo Poetráo Egypto D:onyfio Ptolon^eo lenhor da terra, ,™itaçaô de Luc^no. O qual l ha de entenderera quem elíccuydava ter muy certo valhacouto, quefucedefóhuma vezno anno
, quando tem òo mandou matar

.
corno conta Plutarco em fua Sol porZenith : que he quando eft?rp>imevrovida. O que o Poeta aqui n.oítra

, he a pouca le. ponto de Cancro :porq.°e entaô a 10^6 a he pTgurança das coulas,& como em quanto dura a vi- pendicular naquella parte. £ affim o enSeoda,ninguem efta fegui-o dos contralles delia. Fal- Lucano , ao qíial MaWobio
, & outrosqS3a ern 1 ompeyo, que foy hum Capitaó valerofo: emendar lem razaô alguma

, po^Lucanorrô fezaoqua conlJaemiuarumacom a deícaidado mais, queapontar a particulU^de daqu u'^noíio Rey Dom Affonfo Henriques. Refere as dade , dey/ando a pontualidad^da d^^ci açaôProvinc.as,& lugares que lugeytou ao povo Ro- a quem le entende.
declaração

^ano ncí a oy tava, &c duas que le íeguem à im.ca- O Bootes gelado , & a linha ardente. Por Bootesçao de Lucano hb. 2. CUJOS ver/os ponho abayxo. gelado entende as partes do Norte , aonde eíta'
Nem^ef,^.ea^ufia^.mern.rdene^ A Ner^efis, c.nílellaçaô Boote, que heos Sette efl^-cHo Poíchamada por outro nome Rhamnufia

, do lugar linha ardente, os moradores debayxoda EqmnoRhamnuncc enu\í]a, onde era venerada, fazem es ciai
, que laô varias Nações. Do Bootes fe ve a ôPoetasfilhado Oceano, & da noy te

, grande ini- que.fc.evemos no canto i.oytava.r!^^
fniga dos mao?, & amiga dos bons. Pinta-fe com j' * ^.

hum freyo na maó direyta , & hum covado na ef-
querda,para moílrar que devemos íer comedidos,
^i temperados,affini nas obras como nas palavras.
Chatnalhe o Poeta juíla

, por fer tida dos antigos ^ j^»,^.u^ o- « uuyjuj cu,a t.yy,^

íer leu oíhciodar a c.du Iiumo feu.Attnbuhiaólhe f ^^^^^^^^ que hum "Deos adora,& ama:
também azas nos pés

, para moíh ar a obngaçaõ, ^.^^^^ ^^ ^^^^^^^ Sofenos,^ os atroces
queos Mimíh-us da juítiça tem na expedição dos ^^l-^clos^ com a Armania, que derrama
negócios. Alguns afazem a fortuna : & porque ^^ agoas dos dousrtos^cttjufente,

kim"f;oib:iLth^mII Adraftt.^''
^"" '''"P^° ^^" "'"''' ""''' '^''*^f'^^' '^'^«^^.

rar^^otEille^^^^^^^ ^. PfM«^-^.. ^..^/.. Ptolomeo,& os Antigos

des vittoria/que aic nçou em^^^^^^^^^ -'r^'"'
""'"""'^ '"" ^'^''''' ^'^'''

' ^ '^^^"^ ^
n.undo,que tLladoTdlTuc n^t a ^ ;^ p^ ?í^^^ ""' '^' "^?" '^'" ^"" ''''^'

' ^ ^^•

vra.onde Pompeyo diz eítas pXras ^ ^ '"'''^''' natur_aes lhe cha^maó Benará : ík a Elcnt

D Q/^^J^^ aYicaArabia^ ^ queosferozes
EnmoSj& Colchas ^ cuja fama

Vau mundt mthi nulla vacat/edma ttnetur
r^rra n>eu,^u«(um^ue jaca (ub fole,trophà,.
tíjnc me -vtthrem geltdat ad Phafidos undat
^rjtothabet, cdida rmdi.s mhi cogmtmáxts
*-^g.ypí<',<íí5«e umbrat nunquamfleãenuSyene.

tura Sagrada Cedar. A Felice ou beata chamarão
affim pela grande abundância de cheyros , de que
os homens le aproveytavaó para íuas delicias : os
quaes como punha© íua bemaventurança nos de-
ley tes

, &: bom trattamento do corpo , rinhaó por
bemavcnturada a terra

, que lho ajudava a ter mi-
mofo, & regalado, como diz Piinio liv.12. cap.i8.'

Nenhumapartedomnn.^n^;, D nu
Os moradores lhe chamaó hoje Mamotta

, como
naô layba meu nom^ant^rn ^

Pompeyo)ha, que quer P,nelo,& nas taboas modernas A.man.A ter-

toca eí,á eh laTme K nnh
' n ^^ ° ^"^ ^'^^'' '^ '^^^"^^ P"^=^

' ^ ^"^ «^ 'turcos hoje cha-

reconhecepo^ venc dn- \r^ ^i^°'"''
""' ""'^ ^'''''^'

'^'^J^"^^ ^ "««'^ Annotaçaó\,eíle

dorioPhalo í
,^te as congeladas aguas mefmo canto, oytava 23.

Egypto:& Svêne n^^ ' i'^"^
''"" "'

"^T?^^ ^ ^"' " f'""' ^'''">">'- S^ó Eniocos povos de

asfombras.cCiutrorJV"' '"'"'^f"'''^í-'"'
farmácia Aíiatica.que hoje chamamos Moícovia,

tresladados
, como fic.T ?.f ?°i°f

'''^^^ que moraó nas faldrás domar
, comodizPcolo-

mu>to grande nacennm°' ^ / '"'
'"^ '"^"'^ "=»^^ã^'"databoade Afia , nofim. Hegente

do Norfcpeio quelhe chT. f p' n "'
^r

'',' *""' P''° "^^-^ °' ^°"^^ ^^' '^'"^'^ ^^'•«^"' ^^'"^

chos Provincil de Afia
'^7\^'?°- P'í' P^í.í''*'" '^"' ° "°*^° ^''^^^'- ^oíchos faó moradores de

g"llia,lugeyta ao Grô b.ts T "a^T
^'"' ^°''^'^' ^^ ^"^ ^?"àmos atrás. Nefta Província

Syene he^^Cdade do F Jí nr A ' t' ^'"''°f

'

^"^ ^^^^ ^''^ P^^ ^^ ^'^'^ ^ão conhecida por
guns que naô haíala^'f:Ç

°'^ ^"'^ ^"^'•^"'
^^T £y^'«y^«' Aqui efteve o vello de ouro em h. i«

também va'eaô He1 °J^

que o nome, no qu.l Templo d. Marte,taó nomeado naquelle tempo,

fayosdoSoUmcrtl elnoH "'l
^"'°' AondedizaquioPoeta:EC./.Ã«,.«;.f.«,.,^W.

y
ao 501 em tcrto tempo do anno

, a horas de . vello de ouro. Veja-fe Gvidio nas Mitamorphofes



c Lufladas de Luís de Camões Commentados.

^% n, C^ahces Saó moradores de Capadócia, todas ascouias grandes , ^ robuftas nomeavao

fre de N ai a que h je cha.-3.aa,os T Irquia. com efte nome de 1 auro. Efta he a razão que ai-

^ it cThur^'^^^^^^^
gunsdâoparacltemonteítchamarTauro ,

que

• f 1 n , aue a Eícnttura Sagrada chama he hum dos mayores do mundo:porque abraça to-

P^Sl c' r.V ou TcrTa d prom.daô. Toda he da a Afia, dcfde o Oceano Or.ental até o Septen-
Vcleftm Canaan, oix i

r,^:,,-^^,^ ,,.. , r.uUA^ rrional.com diíFerentes nomes,conforme as varias

iuseyta ao Turco. Nefta Província elta a Cidade

de Hieruialein,dc que trattey atrás.

Oi mslUs Sepbenos. Saó povos de Sopheno Pro-

vincia de Suria.Saô gente molle,& affeminada.co-

nio lhe chama aqui Camões , ou por melhor dizer

Lucanoqucelle imita.

E Oi atroai Cilícios. Os moradores de Cilicia,

que hoje fe chama Carmania. Foy Província do

trional,com diíFerentes nomes,conforme as varias

Nações por onde pafla, como diz Solino cap. 5 1.

Se campo Emathto (ó te vto vencido. Emathia re-

oiaó de Grécia fe chama tambcm Thcílalia , 6c

Êmonia. Nefta Emathia junto a humlugar cha-

mado Phargalo , foy vencido Pompeyo de Júlia

Celar leu logro, como conta Apiano.

O genro a tfie. Pelo que fica dito,que Dom Fer-
ouehoie e cnama <^armanui. ruy i-i^jviiii.iau.j

p . ,' , -„ ^sci b »„ r»^,^ aT

ToVo Romano,6c muy to rica : & nella governou nando Key de Leao,í^ genro d El-Rey Dom Af-

Sarco TuUio. He gente cruel de natureza, pelo fonfo Henriques o venceo em Badajoz,

que o Poeta lhe chama atroces.

74Arménia, c\ue derrama. Ha duas Arménias , ma-

yor,6c menor.A maycrchamaa Eicrittura Aram,

& nós Turcomania, lugey ta ao Turco. Nefta ertá

o monte Gordico , aonde dizem eftar a Arca de

Noè.A menor chama aEfcrittura Ararat, ou ter- ^^^,»,.. ^^ j--

raljs , como quer Árias Montano. Em vulgar £ffi -vão dos Hanacenos fcy cercado:

Anaduole. Os moradores defta região faó Chri- ^ depois que do Martyre l^kente

Tornado O Reyfubímefinalmente.,
'Doatvinolutzo cajiigado,

^Depois que em SantarémJoberbamentei

ftáos, mas guardaõ os ritos, & cercmonias diíFe-

rentes da Igreja Romana. Por Arménia mayor

paiFaõ dous nos taõ nomeados Euphrates , & Ti-

gris
,
que a Efcrittura Sagrada dizque nacein no

Paiaylo Terreal. A efte lugar chama o Poeta aqui

Monte alto , & Santo : pdo que diz o venerável

Beda, 5c outros Autores ,
que he taõ altoo lugar

O fanújjimo corpo veiieradot

'Do facropromontório conhecido

Aa Cidade Víyífeajoy trazido.

Depoii e^ut em Santanm. Como os Mouroylou-

Beda, 5C outros Autores ,
que nc.o uuo. u,^. ^'''''\'^'^'^'%^'^^'^'\^:^^^^^^

aonde cfteve o Parayfo da terra,q«e parece chegar nques , & como fora vencido en Badajoz por eu

ao Ceo da Lua. Aonde efte Parayío íolk naó ha genro Dom Fernando Rey
'^.^^

^^eao ,
toma a

cerccza : pelo que alguns querem ,
que o naó haja ouíadia p.ra entrar por luas tei

^^J^^ >°§Xm,
totalmente : & que com o diluvio fe conlumio. no de m.l cento 8c fettenta & '^;"j'''j'7J.^^^^^^

burros, que HclL , 6c Enoch eftáo nelle , 6c que gue Rey de Sevilha por -"^^
^ejo & o Diana

haó de aplrecer no teippo do Antichnfto. Saõ fe- deftru.ndo tudo o que
^;^^.*^"^5f^^'^

^/P^^;,,','^

gredosque Deos relervouparafi, pelo que naó ha feyto grandeeft.ago na ^^'^'^^ 8«.";'' P°^ .'X
Quecan lar nelles

^ ^ ^ ^ ^^,^^ g,,, Santarem.O qual nao podendo lo-

que.canlar nelles.
frei- táo grande atrevimento,fah.o aos .n.n.igos,&:

^ ''

7 3 os desbaratou , lem querer e.perar por El-Rey

Tõíío em fimJ âefdo mar de Athlante, Dom Fernando fcu genro que fabia abalara da

.r ..
J

.
^'^^•'

, Leão em feu favor. O qual labcndo do bom luc-

ceíFo d'El-Rey,re tornou do cammho lem o ver,

porque ainda náo eftaváo correntts : & aíFim nao

faltava quem difieíFe que vinha com outra ten-

çâo.Mas mandoulhe recados de amizade,5c ospa-

rabens do fuccefio.

Deuu ciue do Martyre Vicente. Dous annos depois

delevantado o cerco de Santarém , annodcmil

cento lettenta & três , f^-y trazido a Lisboa o cor-

Epcftoemfimred.domardeAtUnte. Mar de 1- ^o MartyrS Vicente &poílona^Seco^^^^^

Atlamc he pmpnamente mar.que pafla por Afn- pode ver na Chronica
f

^^

jf/^y,J^^","^;; i-

ca,aonde oLme Atlas eftà.Os Autores ufaõ def- Henriques aonde fe

"^-^fll^X^Tc^^llZ^^^
ta palavra mais largamente,^ o tomaó por todo o le o corpo do Bemaventurado Santo

,
que .Ij^u

m.v Oceano , comoCicero nofonhode Scipiaó: feni '^^^^^q"'^^'''^"
^^,"^':',;;''';';,^o,,,oriohc pa-

Omntr. terrar^^ oua noh, coluur AtlanUco mars.^uem Sacro Promontório
^J"^"'^''- f^^^ ;;'° J,%P',

Oreu„.r. ap^íalus, cncur.f.n4u Toda a terra que lavra Latina
,
quer dizer

X^^J^^lXlo.
hchab.tadadosho:.ens,hícercadadomarA.lan. -- f, P-J^-^^^T^^^ul fech^^^^^
UC0,quc chamamos Oceano. <^o ^^^ '.^° "^

1J ..u„c romo^-ifí» avt
^tc oScph,ço7auro,momcergutdo.Os Anús,os;i montonos, ôc em vulgai cabos, comoeíte.qu*

.^^ Até o Scythico Tauro^ monte erguido^

Jà vencedor te vifjem^ nao te e/pante^

Se o campo Emathto fó te vio vencido:

'Porque Ajfonfo verás foberbo.à ovante

Tudo rendery^ fer depois rendido^

Affioqutso concelho alto,& ceiefte.,

^e vençaojogro a tij& ogenro a ejle.



M

ffi chama hoje o cabo de S.Vicente
, porrcfpeyto

(jo Santo»

POrqUelevajffe avantefeuílefejOi

Aqfortefilho manda o lajjo velboi

^e as terrasfepajffajfe de /llemTejo^
i

i^om gente ,& combeJligero aparelho:

Sancho de esfotçojê animo fobejo.

Avantefag'ãi^faz correr vermelha

O RiOj que Sevilha vay regando,

Çpfatigue MourOtbarbarOjà' nefando.

r-'

Porg-ne leva^e avante fstt dtíejo. Havendo cinco
annos,que Portugal citava em ócio , porhumas
tréguas que El-Rey Dom Aftonfo Henriques ti-

nha feytocom,£í.Rey de Sevilha, eníadado cl le,

& os leuscom a paz,vendo que os inimigos da Fé
deChrifto andavâo á larga , & hiaóem grande
crccimento,couíaque elle muytoaborreciannan-
dou ieu filho Dom Saticho ás partes do Alentejo:
O Infante partio de Coimbra no Mez de Julho
de 1 178.5c fazendo pelo caminho(depois que che.
gou às .terras do Alentejo)grande eftrago na gen-
te,6c terra dos Moures, (eloy na volta de Sevilha»

Os Mouros de Andaluzia,náo o podendo íotier,ie

ajuntarão todos,& fahiráo ao Infante perto de Se-
"vilha,, maselleospoz-em delbarato, & dizem as

Chronicas,,que toraó tantos os mortos, que o rio
Guadalquibir,a que o Roeta chama rio de Sevilha
tinha as aguas vermelhas com o langue delles.Ha-
vidadlavittoria,, o Infante fe foyaoarrayaldos
Moui-os,,aonde achou grande , & rico deípojo de
ouro,& prata, & outras coulas de preço, as quaes
todas repartio pelos loldados , lem lhe íicai- couía
alguma para íi.

ECom efla vitoria cobifofo)

Janão-defcança o moço, atê que veja
Outro eftrago, como ejiâ, temerofo
No barbara

:, que tem cercado Beja\
NaotarÀamuyto Trimepeditofo,
SemverofimAaqmllo.quedefeja,
•Affieftragadoo MourOj na vingança
'De tantas perdas põem fua efperança,

' E com efla vitteria cebiçofb. Quando o Infante
Dom Sancho paflbu por Alentejo ^ levou con-
íigo alguma gente dos lugares por onde paríava,&
<ie.Beja,dizem as Chronicas,que o feguio muyta,
pelo que ficou a terra algum tanto falta. Como os
Ifcíouros ifto fouberaõ , foraólhe por cerco , nras
CS que-eftaváo dentro ainda que eraô poucos ) a
detcnderaácom muyto esforço, ate que o infan-
te chegou, aos Mouros^ largarão logo o cerco , &
foraô desbaratados, náoindo cora o Infante mais
Ojue mil &; quatrocentos de cavallo, com os quaes

Tercejiràl
, ^^

acudjo a Beja.deyxando atrás a mais gente, pàra^
que o íeguilleiomaisdeprefíaquepudeíie

, mas
quando chegou,jà o infante tinha os Mouros deft

íâaratados.llío iuccedeoa ,1 8..de Abril de 117^.

ff •

^

JA^ fej)inidõdo monteia queíh Meâíi!f&^

,,
O corpofezferder^ que teve oLto^

Jà vem dopromontório de Ampelufaj,
,E do Imge^ que afftntofoyde AHteoi -,

O morador de Abtla naõje elcufa^

^e também com fuás armasje thovto^

^ofom da Mauritanají^ romã tubaj,

Todo o Reyno, quefoy da nobreJubai

lâ (e (ijuntae do Monte è f»ew» Meãúfa^ írádos dÍ
Mourosjvk; eltomagados contra os Chrlítâos,pclo
grande eltrago que nelles faziaó , valeram-ic ué
lodos íeus amigos. Feio que Miralmuminim Rey
de Marrocos t-mperador dos Mouros paíiou a
Portugal com huiu poderoío exercito. 11, lendo
neltaspaitcs Ic.toy na volta cle5antarem,aonue o
Infante tltava. l^aliou cite Mouro o Tejo em huni
dJade5.Joaódemil cento oyt^nta 6c quatro, com
quarenta mil de cavallo, ík quinhentos mil depé^
comaqusl gente fez tão pouco , comocontaoas
Hiíiorias : porque Joccorrido o Jntantepoi leu
pay,lahio toiu lua pouca gente, §c os venccué Fo^
raó ncíta batalha mortos, Òc feridos inuytos>tntré
os quaes o Empcrador morrco dehumaítrida que
houve na batalha.Eítas couias conta aqui o Poeta
por algumas oytavas elegantemente : pelo quõ
não larey mais que declarar alguns vocábulos el^

euros,para os que não íaó lidos»

Do monte a cjuem medu(a oeerpofezt pirder^que tivé
o Cee. Gontáo as fabulas que Medufa filha de
Phorco , Ôc Letho foy huma molher muytu fer-
mola

, mas muyto alpera para a gente. i'eloqué
fendo requtllada de muytos a Jvenhum dava ven-
to,antes os elcandalizava. No numero deites enfS

trava Neptuno íenhor do man Vendo eíte* que
nem promeflasjnem rogosaproveytaváocomMe-i
dufa,determinouaproveytarle delia por qualquec*
modc que pudeíle ,

& 'não podendo eíFeytuar d
que pretendia , le náo no Templo de Palias i allt

poz por obra feus defejos ^ ficou Palias affrontadájj

& iradacom efte cafo,pelo que converteo em co-
bras oscabellosde Medula i com que pareceras
bem-a Neptuno, & deu a íeus olhos talqualidadcj
que tudooqueolhaíTemfetornafieempedraiEí-
tavajá toda aquelU terra cheya de pedras j & já
não havia coufa que não fofle pedra,pelo queacu-
dio Períeo filho de Júpiter a eiie mal,ÔÊ roatoii eis

te monftro,& do Tangue que ihe eahioda cabeça,

Is levantarão muytas cobras , de que ficou toda
aquella terra lemeada,de modo que em nenhuma
pai te do mundo ha mais.iílotocao Poeta no cana

to 5,oytavaii. aondtí faliade Medufa. Paliando

N dcpoiã

m
]
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depois por Afnca,ãoft(k Atlas" reynavâ, como lhe

artoyteceíTe perto dos paços d^EUR^y.cliegotfí© j%

dizer Perleo ,
que era filho de Júpiter (por4uc ti- j[^ O Mtraimunune em Fortugal,

ilha ouvido do Oraculc>,(jue hum filho ue Jupittr Jreze Reys Mauroi leva de vatia^

havia de ier caufa de fua deftruiçáo ) cjue o não j^ntrv os quaes ttnt O Ceptro ímpr't»l:

quiz agazalhar. Sentido Períeo diíto, detcobno o ^ a$fa&enào cfuantBvnalpdiay

jofto daMedulà , (rtfeiihhaefeendido ,
tipeb

q^\^^ ,„^ partes pvdtafas^r mal,
diante de Atlas , tí qual eto o venuo ficoa ky to J J f

Safitarem,
rxi onte Elta fabula conta Ovídio nas M^tomot.. Dom òancm vay cercar ernoe, f f j

phoies l.b.4. Daqui kvancâo os F oetas outra* lé- Torèm nao thejucctUe muyto bem,

inelhaótes mentiras ,
que Atlas era hum hometn ...

orandé de corpo , & muyto forçol® ,
pelo que ii- Untrava com tod» efia comfanbtaMnz\mum\mm

nha oCeoâs coílas.ôcque e(le caíligo íhe deu Ju- fe ha de ler.Sc elcrevtr.hc pat-avja Arábiga, quer

piter por fe levantar contra òHe ein companhia dÍ2íér Priacepe dos Scientes. VJU alcunha le poB'

dos Gigantes, paraolançardoCco, apedmienco hum ^bedramonda geração dos Caliphas de Ua-

de fua mulher Juno, como cotícaHigimo. A ver- malco por autorizar kia penoa.Si: adquirir gentes,

tíade difto he, que Atlas foy grande Altrologo, & que o icguvflem ncítas panes de Beberia ,
aonao

por eíU razão fingirão oS Poetas, que tinha u Ceo ie recolheo com alguns parentes , 5c gente loica,

aseoftas ,
porque coritinuamcnce eftava com as que o iep.uio , fugindo d« furia de Abetleu novo

olhos nelle.confiderando o curlo dos Planetas, ôc CaliphuOs que lem M.ramulim hecorruptamen-

inais eltrellas. De Atlas convertido em monte,Sc te. Lite Abedramon dizem que t^ndou a (..laaae

oue monte feia fe vciaanoíraannôtaçâo no canto de Marrochos para Metvopoli , & cabeça de leu

?.oytava z; eílado . pelo que ficou Rey de Marrochos , «ç

Id vem do promHttirio de Ampelufa.O Promonto- En.perador dos Mouros , o qual vendo o granae

rio Ampelulahe entre Geuta, Sc Tangére , cha- dano oue El-Rey Dom Afronto Henriques tazia

«ta fe hoje a ponta de Alcacere, Dizie Ampelula nos Mouros de Hefpanha , & os queyxumes que

pelas muycas vinhas que tem,pói que ampelos.be cada dia hiaó delles ,
porque o tmbao por leuíjc-

avide. Uitelio.ôC outros lhe ehartiáo cabo de Ef- nhor,& amparo, determmou entrar em Portugal,

«arte!. Ohvario lobre Pomponio Mela , cabo gc foy com gente femconco Sc com ircze Keys

clantorio.OsPortaguezespontadeAlcaccre. A Mouros comfigo , & depois de cer ieytoÇ-ancie»

lerra le chama hoje ferra Ximera. As vinhas não fe írmles na terrii , foy cercar o Inhuue Uom sancno

tuliiváo, porellàreraentreCéuca, & Tangere, cm Santarém, do qual foy desbaraudo ,
«mor-

aonde nâo vive gente,p(M-que o lugar èflà de todo to , como fica diico oytava 76.

79
delabitado,por ler de pouco próveyto, com tudo

pelas Icrras ha muytasparreyras , ôc c^pas de vi-

nhas teytasmortorio, aqui aridaócontintíamenrè

ivlouros fazendo todo O tnal que podem por ter;

ra,&pormar. m...^ o . _,

r E de Tinge tjue acento foy âe Anteo.Tingc he a Ci- Nad lhe aproveyta ja trabimjmrreao

dadc de Tangere, fugeyta aos Reys de Portugal, Mtnafecreta^ aríetefoYfOp:
& da qual a Mauritânia, que comprendeos Rey* 'Porque ofilho de Affonfo^ mv perdendo

DJlhe combates a/peros Jazendo

Ardis deguerra mH o Moítrotrofo^

nos dcFez , fie Marrochos , le chama Mauritânia

Tingitana. O primeyro, fcu fundador dizem que

fcy Antco, como diz Solino,Plinio, ôc Pomponio
Mela no lugar allegado.

t) morador de àbilanão fe tfcufa. O morador de

Abilahco iDOfador deCeuta. De Abila fica dito

neltc canto ovtava 1 8.

Nada ao eiforço,& acordo genvrofi,

Tudo prover com afitmo,fSpr^tieitcíai

^ie emtodaaparte ha esforçoj& rejípnciaz

Trabuco horrendo. He hum inftru mento de guer.'

ra chamado pelos Latinos *a///2a , de-hun? ver-
ue tanio aviava 10. !« v.iidiiiciuw y<.>^i> •-t^'.---— r- > -

^

Jodoo Reyno^iiefoj donobre Inha. Jubacomodiz bo Grego bailo , que qucT dizer anxmeflai,

Solmo foy icnhor das duas Mauritanias , Tingi- porque tira pedras ,
cadcas tk ^"^^^

'l*^/j**/^
tafla , & Celarieníe , nas quaes (e comprendem os

RcynosdeFez, Marrocos, Tremeflem , & ou-

"tios , das quaes partes diz aqui o Poeta que íoy

tiiuyta gente com o Miralmuminim.

tudo o que lhe mcttem dctitno , couro diz Vcgi-

CIO , 6í Vitruvio.

/Irttte forçofo. He vay , & cem , ^in-ftrumtn-

tode guerra , chatrtndoariert -, qirequer dizer

caineyro ,
porque a modo de oameyno marra

^Oom-oí muros par* os derribar.

Ma»

1



Canto TerceyrG, 99

8o

As ovetho , a quem tinhãojâ
Os trabalhos os annos aojojjego,

Efiando na Cidade ^ cujoprado
Enverdecem as agoas do Mondego'.

Sabendo como ofilhi ejlã cercado^

Em Santarém do Momo,povo cego^

Separte diligente da Cidadej

^le naoperde aprefteza com a idade.

Mas o velho. Eíle he El-Rey Dom Aífonío
Henriques, o qunl efbando em Coimbra por onde
paíla o no Mondego , como íoube do cerco do fí-

ho,acudio cora prefteza, cuja chegada foy caula

jadeítruiçáo dos Mouros , os quaes havia cinco

iias unhàó poíto ao Infante Dom Sancho em
jrandiiiimo aperto com combates contínuos.

8i

ECo'' afamofagente âguerraufada^
Vay foccorrer ofilho ,^ ajJijuntadoSj

4 pOTtugue[afaria co/lumada,

Sw breve os Mouros tem desbaratados:

4campint^ (jue toda efiâ qualhaia.

De mariolas, capuzes variados.

De cavallosyj/aezes^prefarica,

Oejeos fenhnres mortos, chea fica.

Eco afamofa ^««íe.Gentefamofa, entende gen-
eilIuftre,Sc digna de fama , & honr:i. No tempo
le Tullio eita palavra famofui fe tomava fempre
ím má parte, por coula infame. Dondflahuma
pefioà perdida,& infame chamaváo íainofa, como
eftaó cheyos os hvros.No tempo de Plínio, & ou-
tros mais modernos fe ufou também em boa
parte

, como aqui o Poeta.

St

LOgo todo o rejlante fe partio

T)e Lufitania^poflos em fugida;
OAIiralmuminifónaõfuciOi
Torque antes de fugir, lhe foge a vida:
ã quem Ifse efla vitoria permit io

,

'Daõ louvores;égraças fem medida^
^le em cafos taõ ejtranbos^ claramente
Mais peleja o favor de 'Deos, queagmte:

Vorcjue antes Je fu^tr Ihefog^a vida. lílodiz "or-
que antes de fugir foy mo! ro pelos noílbs , como
áizem as Chronicas,&; fica notado atrás.
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DE tamanhas vitorias triunfava
O velho Ajfonfo -Frincepefubido^

è^andoj quem tudo emfim vtncendo andavct

2)^ Urga^Kê muyta idadefoy vencido:-

A pallida doença lhe tocava

Com fria mão o corpo enfraquecido,

E pagâraófeus annos aefiegeytOt
Aa trtjie Libitinajtu direyto..

A pallida doença lhe tocava. O feliciíllmo Rey
Dom Aífonfo Henriques Reyde Portugal , do
qual por algumas oytavas deite canto terceyro
havemos trartado,tocando fomente algumas cou-
ias

, que l"c naóelcufavaó para entendimento do
livro, viveo noventa 2c hum annos, dos quaes de-
zoytoeltevedebayxo do poder de feu pay o Con-
de Dom Henrique, & vinte & fecce teve o titulo

de Princepe depois da morte do pay, até que ven-
ceo os cinco Reys Mouros no campo de Ourique:
6c antes de ie dar a batalha foy levantado por Rey,.
no qual cargo vivco 46. annos. Falleceo aos féis

di.is do mtz de Dezembro de mil cento oytentaSc
cinco annos , anno &: meyo depois que o Miral-
muminim cercou Saritárem. Morreo eftc Santo
Rey de íua natural doença , Sc de muy to velho,
(como diz aqui o Poeta,ufando de términos Poeti,

cos) em Coimbra , & foy enterrado no Mofteyro
de Santa Cruz,em hum monumento de pedra chã,

o qual Mofteyro eile novamente fundara , &: do-
tara largamente , & ao qual tinha Angular dcvo-
çaó.A qual icpultura El-Rey Dom Manoel man-
dou tirar, Sc por em outro lugar mais convenien-
te a taó alto original feu. Pallida fe chama á doen-
ça,que quer dizer amarella , pelos eíFeytos que
nos corpos faz^ que he fazelos amarellos. Lyby-
tinahe a que por outro nome os Poetas chamaõ
Proferpina, molherde P lutaó fenhor do Inferno;

A efta trifte caía tinhaó por certo os Antigos to-

dos os q hiaõ , mas que havia lugares de pena para

os mãos, & lugares de deicanço, aonde moravaõ
os que nefta vida viverão bem , ás quaes partes

chatnavaõ campos Eliíios , por ferem deleytofos,

de fora de enfadamentos , & trabalhos. Ifto he

aqui o que diz o Poeta , para dizer que falleceo o

Bemaventurado Rey Dom Aftonfo Henriques,

diz que pagou íeu tributo à trifte Libitina , fal-

landocotwo Poeta. Confiderada a liçaó dos Poe-

tas antigos, acho que Libitina era a mefma que os

Poetas chamaô Vénus, ienhora das graças, &ga-
Jantiivias , a qual aíTim como para os vivos lhe at-

tribuhiaó efte dom, aflim a pintavaó prefidente da

morte , & que no feu templo fe vendiaó todas as

coulas para as exéquias dos defuntos : dando por

eftes rodeos a entender a fraqueza, & pouca dura

da vida humana ,
pois a mefma que nos princípios

da vida ajudava , ôc favorecia aos homens, & era

N 2 caufi
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caula de mu ytos goílos^Sc paflatcmpos, lhe tinha Eu vi(diz Luciccio)lugares que refpondiaó a bui

rreftcs, & aparelhados os mftrumentos, Sc petre^ tna vóz féis & Icte vezes , o que procedia dos ou-

chos nèceíiarios para a Icgultura, como diz Celio leyios, & concavidades da ter» a, que terinao o ar

RodriR. nas 1'uí«> iisées amigas,liv.6,cap.i8*

OSaltoí ^romónterios o chorarâo^

E dos nos as agoasfaudofas

^

Osjemtaàos campos alagarão^

Com lagrimas correndoptaáofas

:

J\4as tanto pelo mundo/e alargarão^

Cora-fatnaJuAsokras valerojas^

^{cjempre noftu Reyno chamarão^

jâffonJOi Afonfo os eccosj mas em vão.

Os dtoi Fromontorioso cborirao. He termo de fal«

lar muyto uí-ido dos Poetas , para encarecimento

doquetrattaô , como tez Virgilio napriíneyra

Egioga , aonie introduz Melibeo paftor em no-

me dos Mantuanos , falando com Tyttro outio

paítor ,
que íe alU conra pelo mefcno Virgilio,

relia , Ôcnaó podendo paíTar adiante , tornaviõ

6.trás, conforme aos lugares, com que le encontra-

vaó.aflim reij.ondiaó. Vejaíe Plínio no lugar alk-

gado.

S
Anchoforte mâmeht queficara

Imitando (eupay na valentia^

Equeemjuatitdajâjeexpítmentàra,

^ando o Bethts aejangue/e ttngta:

£ o brabopoder desbaratara

Tio Ifmaeltta Rey de Andaluzia,

E mais quando,os que Beja em vão cercara»

Osgolpes de/eu braço em vãoprovarão.

^tfa»dv fíethií de fanguefe tingioAAo diz pela ba5

talha que Dom Sancho deu aos Mouros junto a

Sevilha, açnde houe tanta mortandade ,
que o rio

Bethis,que he o de Giiadalquibir.tinha iuas agua»

rijoíbando o grande gon:o,Sc contentamento que vermelhas com o langue dos niuytos Mouros que

toda a gente de Roma tinha coma converfâçaô de
^ ''

"

VirgihojSc comocôfua aulenciaeftavatudotrifte.

nelle cahiraó , como atras ficaidit© neíte melmo

canto. ^ E mait quand»et ^«e litia em vaò tercãr«!L

lílo ficattattadoneílcrocínio canto,oytava75.

%6
Tytirus hífíc ahrat^ipfa te Tytire pitíut,

ípfi tefmteUfip/íi b^ec arbufia vocahant.

Tyciro diz Milibeo naõ eftava Roma contente,

nem írioíbavaiergofto perfeyto, pèrqlhe a voz .._ ^

faltave)S,os pinheyros,as fontes, & as arvores lol- A Cidade de Sylves tem cercado*

luçavão , & choravaò por vòs. Entende pelos pi- £ujoi campos » bárbaro lavrava'.

rheyi os os principaes da terra,pelas fontes os Le* p^^ ^^^ valentes gentes ajudado
trados,& Poetas,pelas arvores a mais gente. AíTim,

^^^ Q,rf„^nia armada, qnefajja
©noflo Poeta aqui pelos Promontórios entende '

CS principacsjaflTim de feu Rcyno,como de outras

pai tes,6í pelos rios todas as mais gentes,que a mo-
do de tios andaõ ncíla vida* para hunia parte , &
outra.

AffonÇo,AÇonj'o;Oi echot^mastm z»otf.Echo,hcpa

DEpots quefoypor Reyalevantado^

Havendopoucos amos que reynava

quepajfava^

*X>e armasfortes^&gente apercebida

A recobra Judeajâ perdia.

A CiÍ4de df. Sylves tem cercado. A nove dias do

mczde Dezembro de mil cento oy tenta & cinco.

lavra Grega , que propriamente quer dizer vós de três dias depois da morte d'lil-ReyDom Atron-

icheo,quefignifica íoar. Entrenós propriamente fo Heni^^ques , foy feu folho o Infante Dom San-

ie torr.a pelo retorno de nofla vós , o que luccede cho levahtado por Rcy na Cidade de Connbia,

da natureza do lug.ir aonde bradamos, que indo por todos os nobres do Reyno ,
ficcomtodasas

retumbando a vózpor entre outeyros , ficvalles, ceremonias , & folemnidadcs coftumadas , fendo

ferindo-(c o ar com a vóz , torna anos amefma de idade de ji.annos, porque nacco cm Comíbraa

vóz, &: hou vimos os ultimo^ aflentosdas pnlavras onze de Novembro de ii54.EfteRcy DomSan-
que diflemos. A fabula de Echo convertida em cho cercou a Cidade de Sylves, velpera de Santa

vóz, &: depois de vôztin pedra, conra Ovidio nas Maiia Maglalenaa iz.dcjulhode iijjo. aqualto-

Metamorphofes liv. j. & ha lugar aonde o echo da moii com ajuda de huns Eílrangeyros ,
que com

vóz. reipondefette vezes , como diz Plinio liv. ^.

cap. i-j.Sc Lucrécio Poeta antigo diz, qucellevio
efi c lugar com i'eus olhos , aonde o echo a huina
voz lua relpondia féis & iette vezcb:

$(x etiam,ac feptcm hca vidi reddere voeei

Unam cum tacerei-.ttet colLei colltbui ip/h

Kçrba refutfuntuittríihni dtcifi rcftrtt.

cincGcnta Sc rres velas aportarão a eílas partes

comhuroa grunde tormenta que lhe deu,que para

t ífe R( yno naó foy tormenta , fe naó huma gran-

de mifcricordia do Senhor. As Chronicas andaó

erradas na era do Senhor , as quaes dizem que foy

iftonoannodc 1199. naó lendo fenaónode 1190.'

como fira dito. Ellcs Cavallcyros Elbangcyros

hiaó em coiupanhu; do Ilmpciador Fcdciito, cha-

nudo
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mado por alcunha BaíWoxa, que por efta razaó

lhe chama o noílb Poeta na oytava leguintcRo-
Xo Federico , a conquiftar a Terra Santa

, que
Guido Lufigniano feu ultimo Rey perdera.

PAjfavão a ajudar na/anta empresa
O roxo Federicoy que moveo

Opoderofo exercito em defefa

2)<í Cidade^ onde Chrijiêpadeceo:

^andoGm doco' a gente em fede aeefa

Aogtande paladinofe rendeo^

No lugar onde aos Mourosfobe;avã9
As agoaSf que os de Guido defejavão,

finando Gmi» co^ a gentt em fede »ceja, A Cidade
de Hicrulalena foy tomada aos Mouros no anoo
de 1099. havendonovcnta que citava em pouer
de infiéis , a qual fc romou por Princepcs Chnf-
táos , que paiaeíteefFeyto fizeraó liga. Entre os

- , ,
lôt

te lhe foy sntregue Hierufalem a partido , havcn-
dooytenta&oyto annosque eftava em poder ds
Chnftâos.Eíla he a íede de que aqui lala o Poeta.
Com eíla nova taõ triltc para a Chriílandade o
Emperador Federico j ainda que velho determi-
nou ajuntar todo feu poder para cobrar a Hieru-
lalem, &: o melmo fizeraó os Reys de França, In-
glaterra, 5c outros muyto Senhores j os quaes ain-
da que tomáraó muyios lugares na Afia , & por
muytas vezes delliuhiraó os inimigos, todavia 4
Terra Sanca ficou em poder dos infiéis , porque
Federico que era a cabeça do exercito morreo
afogado cm hu m rio , aonde íe nieteo para le lavai
aos dez dias do mez de Junho de nni cento & no-
venta. Houve depois dillo grandes dillençóes en-
tre El- Rey de França,í<c Inglaterra, que foy cau-
fa de i(to naô hir avantc,como em muyta» ríifto*

nas le conta.

MAs afermofa armada^que viera^

Tor contrafíe de vento àquella parte

^

quaes hia hum Cap.taô valerofiflimo Duque de Sancho auiz ajudar na merratera,
Lothanngia a que os Latinos chamaô Goifre- y^ ,^j ^„y^J^^00 , ÔCosHefpanhoes Gudufredc Bulhão. De- *^,oV r ^ .

'*»'i't^.

pois de ganhada a Terra , cora tanta mortandade ^f'^omo afeupay acontecera

de infieis.que dizem os Autores que o lanpue da- Sisando tomou Lisboa, da me/ma arte,

ra pelos artelhos , todos de cominum confenti- ^0 Germano ajudadojSylves toma,
mento levantarão por Rey a efte Gudufre de Bu- E O bravo morador de[troe,^ doma,
lhaô,por fcr Varaó excellentiffimo, 8c fazendolbe
em Bethiem fuás cercmonias,Sc íolemnidades.por Santo A/arre.Santa guerra,porque Marte, a quenenhum cafo quis conlentirque lhe puleííem na os Antigos tiveraó por Dcosda guerra , íetomacabeça huma coroa de ouro,dando por razaó que muytas vezes pela melrna guerra. Chama-le guer-nao era decente ler cllc coroado com ouro, aonde ra lanta eíla, que os Chi iltáos emprendiaó centra
V>hrilto tora coroado com efpmhos. Depois defte os poHbidores da Terra Santa.
Oudutre de Bulha5,houve oyto Reys: Balduíno

y^lfi cmoafeu pay acontecera. Atrás trattey nef.
primeyro, Balduíno f gundo , Fulcaó BiUuino te canto , como com ajuda de huma armada de
tcrceyro, Alraerico Balduíno quarto, Balduíno Alemanha, Inglaterra ,'& França foy cercada, &quintoominino.aque chaaiáraóaífimos Auto- tomada Lisboa.

8p

E'
Se tantos trofeos do Mahometa\

y Alevantando vay, também doforte
Leonez^naõ confente ejíar quieta

j,

Aterra u/ada aos ca/os de Mavortei
Atê que na cerviz,/eujugo meta

res,porque morreo menino , 6c Guido.que a per-
deo

, como contaremos. Tendo Saladino Soldaó
do Egypto pofto cerco a Tyberiade , Cidade do
Conde Raymundo, deceríuinou Guido Lufigni-
ano Rey de Hierufalem lahir a pelejar com S"ala-
dino, com ajuda de Boemundo Conde de Antio-
chia,& do Conde de Tripoli,^ de outros Senho.
res. Comoanovadafahidadeíles Princepesche- •'"' " 7"" '"*"-' ^-*^j^>*j»^« ^i^^»
gou aSaladino.levantou logo o cerco á Cidade, & ^Dafnberba Tuí, que ame/ma/òrtet
foy.fe também em bulca dos Chriftáos. E porque Vio ter a muytas filiasfuás vizinhas^
ai erra he de poucas aguas,tomou Guido o cami- §uepor armas, tu Sancho^ humildes tinhasxnho muyto apreflado com fua gente por feapro.

SreLTuefeTnT ''"^^'g"''^
• ^^^P"'' ^^ í^^<^nui trophcs. Da fugida dos inimigos que

chZl^i^^^^olt^^^
^^ T '"'™S^s quando elle k chama em G.ego tropi , íe chama tropheo o fi.

os cavaii^Puiaó Sh .
'
'""°u

^"'^ ^'''''^^ *"« ^"g''^^' Veja-fe o que efcfevemos non cantovscavalloshiao caníados do caminho, &muvto primeyio.

SocS^'H!lw'^Vf';r'''í."/'^''"'^" T...Í.«,</./..r.|.,.«r^.íflod,z porque El-Rey

So7&tc£a F^
batalha aos Chriftáos os ven. Dom Sancho tomou a El-Rey Dom Afíonfo de

Se n86^L Wo no inn 7-
^"-

^^"'i^'
^"^ '" ^"''^^ ^'^^ ^ ^^"^^^^«^^ Tui.Ponte ve^dra,& Sampayo,&

oeiíse.&logonpannoleguintedeoyteauâífet. outros higares de Galiza , de qiic fempre" foy fe.

nhor em quanto viveo» " " M^l
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^le tanto nnfeus defcuydosfe defmede,

Cf o ^ne de outrem ^ que nundava, era mandado:^

'ÒJe governar o Reyno, que outropede ^

'Por cayfa dos privados foy privado

j

^Forque comopor ellesje regiaj

Em todos osjeos vícios confentia.

MAs entre tantaspalmas/alteado

T)a temeroja mortesfica herdeyro

'jHumfilkc/eu^deíodos ejlimãdo,

^le foy fegundo ylffonjo^^ Rey terceyro:

JSfo tempo aejte aos Mourosfoy tomaao

jilcaçare do Salpor derradeyroy

'porque de antes os Mouros'o tomarão.

Mas agora ejlruido o pagaraõ,

\y Mas entre tantas palmas /alteado. Palma roraa

áâui o Poeta pela vittoria, coufa muyto ufada en-

tre os Poetas. A caufa porque a palma fignifica vir-

tona dâ Aulo Gellio nas fuás noyces Atcicas liv. 5.

cap. 6. dizendo que tem a palma huma particula-

ridade,que diz muyto com a natureza,Si cc^ndiçaó

dos homens esforçados : & he que por «laycr pczo

que ponhaô lebre ella, & por mais que a apa; rt.in,

lempre tira para cima , 6c que por nenhum caio Iç

íabe fogeytar. Ariftoteles nos Problemas lib.7. &
Plutarco nas queftóes continuáeslib.S.Plinio liv.

l6.c.4i.&Theophrafto lib.5.dizemo mefmo.Fal.

Icceo El-Rey Dom Sancho depois de alcançadas

grandes vittorias,& feytas grandes maravilhas em
armas,eni Coimbra de fua doença, fendo de idade

de cincocnta& oyto annos , havendo vinte Sc íeis

que4'eynivanoanno do Senhor de izii.

ííca herdeyro hum filho fm. Eíte filho que fucce-

deonoReynoheK-l-Rey Dom Aífonfo fegundo

defte nome , Sc terceyro Rey de Portugal , o qual

em vida de íeu pay caiou com a Raynha Dona
Urraca, filha legitima d-EURey Dom AfFonfo o

nono de Caftella. Foy levantado por Rey de ida-

de de vinte Sc cinco annos, havendo já quatro que

era caiado. Efte tomou a Villa de Alcacere aos

Mouros jcom a^uda dos Eftrangeyros.comoacon-

teceo a íeu pay Dom Sancho na tomada de Sylyes.

Foy entrada Alcacere, Sc tomada pelos noífos cm

dia do Bemaventurado S.Lucas,a dezoyto de Ou-
tubro de mil duzentos Sc dczafiette , tendo pri-

meyro desbaratados quatio Reys Mouros que a

vinhaó foccorrer com quinze mil de cavallo , Sc

oytenta mil de pé , ern dia dos Beniaventurados

Martyres Protho , Sc Hiacintho em onze de Sep-

tembro do dito anno.

Porcjue d^antes es Mouros os íomârai. No tempo

d^El-Reiy Dom Sancho fe perdeo Alcacere , Sc

Sylves, náo pordefcuydojSc fraqueza dos léus, Jê

Daó pelos trabalhos do ReynO;porque houve gra-

des pelles, fomes, Sc outros trabalhos, que eltor-

varaõ poderem ler foccorridas.

í'!

M Orto depois Afonfojhefitcede
Sanchofegundo^manfoià" de/cttídado^

Morto depoií Affonfo Ihefuccede Sancho. Fallecceí*.

El-Key Dom Affonlo noanno de mil duzentos 6c'

vinte & quatro , iendode idade de trinta Sc Ictte»

Sc havendo doze que reynava. Jazem Alcobaça

com a Raynha Dona Urraca fua molher , na Cap-j^.

pella grande ,
queelle em fua vida mandou fazer.

Snccedeolhe no Reyno Dom Sancho o fegundo,

Sc quarto dos Reys de Portugal,chamado por al-

cunha o Capello , foy levantado por Rey em Co;,

imbra, lendo de idade de dezaíleis annos.Era muy-
to puílllanime , Sc defconcertado no governo do

Reyno, Sc nas coufas dajuítiça de muyto fraco ef-

pincu ,& pelo coníeguinte muyto laíro,pelo quc^

naó caítigava os vícios , nem hia à maó aos que

commectiaó quaclquer maldades , Si infultos , o

que foy caula de ie ajuntarem os principies do

Reyno , Sc avilarcm ao Summo Pontífice Innpi-

cenciolll. para que proveíTeneílas coufas, Sc lhe

déíle quem os governaík. Entaó foy acordado-

queloíle eleyto por Governador do Reyno hurn"

irmaõ do dito Rey Dorn Sancho, o qual era Con-

de de Bolonha. Elleoaceytou , Êcvindoaeftc

Reyno Dom Sancho,Sc os da lua coníbrva lhe qui»

Zeraô refiíl:ir,mas como naó puderaó Dom Sancho

l'e fahio do R eyno,& fefoy a Caítella,aonde mor-

reo no anno de mil duzentos Sc quarenta Sc iette,

Sc jaz iepultado na Sé de Toledo. Viveo quarenta*

annosjdos quacs foy Rey vinte Sc quatro.

pi

AÕera Sancho^ naÕ taõdeshoneflo.

Como Nero, que hum moço^ recebia

Tor mulher, & depois horerndo incefto^

0)>n a mãy y^gripma cometetia:

Nem taõ cruel ásgentes,& rnolefio

§ue a Cidade queyma^e^ onde vivias

Nem taõ mao, como foy Heltogabalot

Nejn como o molle Rey Sardatihafalo»

NaÒ era Savcho nao t»õ deshonep. El Rfy ^^"^

Sancho Capello naó era homem inclinado a coiu-

mener vicios , Sc nv.iKiadcs , como fe lé de outros

Reys , que na vida foraõ muyto deíénfreados ncl-

]as : !oy privado do Reyno poHcr pufiHanime, cÇ

fraco df-cIpiricu.Sc para muyto p.)Uc«,porquenaO

fibia caH:ignr,nem rrprchc-ndcr,Sc affim conlentia»

Sc dilíimulava com os vicios dos homens , que he

alias grande mal. Nero iexto Emperador Romano

(cujas crueldades , Sc injulliças paUuraô por todas

as dos outros crucis,Sc peUlmos Tyrannos)íoy na—
crueldade
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rroelda^le taõ eflremado , que para chamarmos a danapalo, qtie fe queymou por íua livre vontade.
Jiuna hom«m cruel,coftunrarnosdizei-.hc hum Ni-
ro; Êítc perfeguio grandemen-te a Igreja de Deos.
Padecerão e«i ieifAeaipo os beniavencurados A*
poítolos S.Pedro ,1c S.Panlo , & oucros muytos
Santos,que feria largo contar: mandou pór fogo
a lua pátria» comoaifirma Suctonio, Paulo Oro-
(10, Sc outros muytos. O qual fogo dizem que du-
rou Íeis dias,& fette noytes, & que era quanto ar-

dia Roma, le pozem huma torre alta,donde efta-

va vendo arder a Cidade» & com grande conten-
tamento , & gotto cornava huns vcrfos de Home-
ro

,
que trattaó da deftruiçaó , ÔC incêndio de

Troya. Mattoulua própria molher , mãy, Sc ir-

maó.

^3

NEmeraopevo/eutyranizadoy
Como Mcí/ia foy de /eus tyrafios,

Nem tinha ^ como Falares ^ achado

Géneros detromentos inhumános:

Mas o Reyno de altivo^^ cofiumado

Afenhvies emtudofoberanos.,

A Rey naõ obedece^ nem confen te^

^e naõfor mats que todos excellente,.

Nao era o povo feu tyrannizaJo, como Ciciliafoy ãe
Nem taÕmao como py Hehogahale.Kíic foy outro fgut tyrannos. Cicilia, como diz Juítino no Jivro4.

Emperador Romano tal como Nero,de que atrás aonde tracta de ieu fitio , & fertilidade , foy mây
-.illamos, ornais vicioio, & afteminado homem dos mayores tyrannos do mundo.Ôc como os pnn-
queno mundo houve. Nos gaítos de (ua pelloa,ÔC cipaes da terra eraó eftes, a gente bavxa aprendia
ria gula era taó elfragado

, que dizem os Autores (jeiles , pelo que era hum formigueyro de ladroes
que delleeícrevem, que nenhum Rey por muyto bayxos, donde veyo hum provérbio entre os La-
nço que fora fe pudera fuftentar

, gaitando o que tinos,Síí«/«4 9mfhacíz,at,o Q\ci\uno faz furtos bay-
efte gaH:ava,& que valia a efte ler Senhor do mun- xos , como laó uvas em agraço

,
que para pouco

do,&c ter as rendas.Sí riquezas de todo elle.que de ^ais de nada preftaó. He terra muyto fértil , &
outra maneyra naó podem viver , taó exceilivos aburadante das coulas neceílarias para a vida.aon-
eraó os gaítos que fazia. K porque fuás abomina
çõcs,& victosfaótaeSíque hc melhor naó as laber,

nem ouvir , & eu me corro trattar delias as naó
pbnhoaqui. Quem as quizer ler,veja Herodiano,
Larapndio, Eutropio, & Pêro Mexia etn lua vi-

da.

. ^ í^em como omolhRey Sardanapah. Sardanapalo
foy ultimo Rey dos Aflirios taó leníual , 6c luxu-
riofojquc naó <e corna andar entre as molhcres de
partido,veíhdo de feu trajo,& fiando em roca en-
tre ellas, & falando palavras deshoneílas, ÔC lalei

de fe atreverão muytos a lhe chamar Roma horreU,

ceileyrode, Roma. E dnquifingiaó os Poetas,que

Ceres , &. Bacco eraó naturaes defta ilha ,
por ler

taó fertií,& abundante. He efta ilha de íòrma tri*

angular.como Inglaterra,dizem que tcrà íeteceri-

tas milhas de circuito. Foy antiguamente junta

com Calábria,como alguns elcrcvctt),6c hum ter-

remoto a dividiOjSc pos no nrieyo aquelle mar,que
hc de mil 8c cincoenta panós,& fe chAmáeítrcyto
de lVleffina,o qual ainda queleja perigofoem ceiv

tos lugares,& tempos, naó he tanto como os Poe-
yas

,
como letora mulher publica. Mandou que tas fingem, attnbiiindolhe Charybdis, & Scyllas

Ihepuzcflera efte Epitaphio na fua fepulturadc- - - •

pois de fua morte.

^àej3'tbeyf^ lude,p0ft mortem nulla voluptai:

Come, bebe , & folga
, que com a morte tudo fe

acaba. Epitaphio, como dizCiceronas Tufcula-
ms,maisparaboy

, que para Rey. Tomados os
Affinos, 6c enojados por ter tal Rey, ou por me-
lhor dizer de obedecer a huma molher.fc levanta

taó celebrados dos Efcrittores Gregos, & Lati-;

nos. Entre outras muytas coufas que tem efta ilhá

he aquelle taó celebrado monte Ethna , do qual

Pétreo Bembo elcreve hum livro particular , que
anda impreíío entre íuas obras. A gente he vale-

rola em armas, ôc letras, como Ic pode ver nas Hií-

tonas antigas. Veja-le a noíTa annotaçaó no canto

/j.oytava 6i.

Nem tinha como Vhalaru achado gemroi de tormeV'

toiinhumanoi. Efte Phalaris foy também Ciciliano,
rao contra elk para o matar , o que elle naó efpe- 6c fez huma ventagem aos mais ,

que alem de to-
rou, porque recolliendofe aos paços da Cidade de

'
'

'

" "

Nino, cabeça
, 6c raetropolide Áiriiia(que a Ef-

crittura Sagrada chamada Ninive) mandou fazer
humafogueyra,6c pofto neila todo o ouro.prata,
& riquezas que tinha , fe queymou jantamente
com elle.comodiz Ovídio no ibis.

In^ue p^ram tecum cartjjima corpara, mitut
Çíutm finem vita Sardau»palui kakt.

Efèrevcndo contra hum feu inii

fragas que ihc roga he.que naorra^ morte dé Sar

mar a fazenda aos feus , lhes tirava também as vi-

das , porque naõ gaftava o tempo em outra coufa,

fe naó em bulcar modos, 6c invenções de tormen-
tos com qvie os atorrncntaflc. Como a fama defta

cruel cunofidadevieííeâs orelhas de hum grande
oflicialpornonAe Peiillo,aoqual Plinio,£c outros

chamaõ Pci-iiao.fezlhe humboyde nietal,6c conm
tal invenção que mcttido hum homem dentro,

pofto fogo debayxo , urrava comotouro. Phala-
ris folgou muyco com a invenção , nias mandou

rmg-o cniCre Outra* ao meftre que a fizera,.que a provaíle primeyro,6c
afíimfoy,6£ cora muytajuflaça, dondc dizÕvidio
ua Arte lib.i,

~~
Ut

í

I

Jhi:



Et FhaíarííUm nÂohnii mémhrá ^iriUi

Jorruitftftfeltx mbutt author oput:

iuftui uterqtlefuit , rte^e tnim Uxjufiier ttlla e^

Cji^m nem ^rtificiítarteferifejKfi'.

Phalaris fez provar priaieyro a lua obra a Periljo^

Sc com razaó,porque he rnuyia]uíliça,que os que

pretende fazer mal o paguem.Pnalans també nior-

xeo da mefma maneyra,como diz Ovidio. Noibis*

Ut<]ue fenx ~PhaÍatis Ungtta prius tnfe refaça

More bovu. F^afhto claufut tn aereg^m^s

,

kPprquc naó podendo os. feus foírer taõ grandes

crueldades, « lhe deraó a morte , que cUe a outros

dava,& dcfta maneyra acabou como acabaõ mal,Sc

cedo os que querem ufar nefta vida de femelhan»

tes obras. De Perilla , Sc Phalaris. fe veja a, noíla

^nnocaçaõ nefte canto oytava 59.

POr ejfia caufà oReyno govefmU
O QondeBolonhe&^depls alçada

'Ur'or Rej^quando da vida/è apartou

Seu trmaò Sancho^ fempr^ ao octo dado

Efte» ?'»<? A^onfo o Bra vofe chamoiís

Edefque teveo Reymfeguradoj

jtLm dilataloy cuyda, que em terreno^

.Í!ia9cabe altivQ^epo tiiÕpequem»;

T0r ifi^ cauft. Por. El^Tley Dom Sancho ícr

lium homem para poueojfoy eleyto por Governa*
dor Dom Affonlo Gonde de Bolonha íe,uirmaó,

como atrás ficadito , o qual foy levantado por

IVey §logo que o irmaõ mprreo , Sc obedecido por

.tal no anno de mil duzentos §c quarenta St fetce.

Eíteie caiou íegunda vezcom huma Dona.Bea»
tris filha baftarda d^B^URcy Dom Affonlo o de-

cimo de Caílella. Reynou jz.annosy falleceoera

Lisboa 110 anuo de íi/p.a zo.de Março, Ôí jaz em
;AliCobaça>

D Aterrados Algarves, que Ih efora

Em cafamènto dada grande partf
Recupera co braçoy^ deytafôra

O Mouro mal queridojà de Marte:

EJiadetodofezlivrej&fenhora
Lufitania comforçaste bellica arte

E acabou de oprimir a naçaÕforte

Na terra, que aos de Lufo coube emforts,

Va terra dot Algarves. Com cila Dona Beatris

jlhcforaó dados os Caftellos , Sc Vi lias dos Al-

garve» emcaíamentoque El-R.ey tinha, & a con-

quifta dos mais.Pelo que clle toyo pnmeyro Rey

íiUjiadas àe Xéàs àe Camveí Commeníados],

. de, Portugal, que ceve eíle titulo, &: affim fe ajun-

tarão logo ás armas de Portugal huns caftellos

.dourados em campa vermelho porrazaó defte no-

vo,acrecentamento dos AlgjUjve?. Efta he a Ver^*)

dadeyra origem daquelles çMelloSiainda que ou*
tros queyraó dar outra. Efte Rey lendo vi a a
primeyra molhcr, fe calou com a dita Dona Bri*

tis contra todo o direy{p,& juftiça»Pelo que hou-^,

veneíle, Reyno muytos annos mterdito j até que
inorreoa Conde-la de Bolonha íua primeyra mo-'

Iher.. Entaó o Papa á petição dos Prelados , & no*

bresdo Reyno diípcníou com clle , ScligJtimou,

léus filhos, coiEonas Çhronicasle pôde ver. Na
tempo deite Rçy , Portugal, como dizaquiid

Poeta,íoy limpo de Mouros,aonde nunca mais pjij

feraó p?.

Is depois vem 'Dmhz^ que bemparece
Tio i>r.av@ Affonj(> ejlirpe nobreço". ^;//<i*

i^om quem afama grandefee/curece
Tialiberalidade Akxandrinai

Com efte o Reyno projperofloreee

^

ÇÂlcançadã)àapaz áurea dhmà')

Em conJtttmçoésyleysJêcoliumeSf

Na terrajá tranquilla.claros lumes,

EU depoii vem Di«ií„Depois da morte deíle Re/
que foy cm JLisboa a-20.de Março de izyp. fend»

de idade de íetenta annos,dos quaes reynou trinta

& dous , Sc íoyfepultad^o mofteyro de S. Do-
mingos que elie fez , Ibcedeo no Reyno feu filho

Dom Diniz , o qual logo, foy levantado por Rey»
fendo de idade de dezoyto annos , havendo novô

mezes, que fem ler calado tinha fuacafa, Sc vivi»

apartado de íeu pay, Eíle Rey,dizem os Ghronií-

tas,que foy de muy ta verdade, jultiça, Sc liberali^

dâdeque o Poeta compara com a ae Alexandre

Magno j doqual iaó efcnttas grandes coulas acer-

ca da liberalidade, Sccondiçaõ.

IJ'
Ezprhneyro em Coimbra exercitarfe

' O valerofo oficio de Minerva

E detíelicona asMufasfezpaJfarfe.,

jípefar do Mondego afértil erva-.

G^antopôde de Âthenas defejarfe,

y udo ojoberbo Apollo aquireferva,

Aqui as capellas dá tecidas de eurOj

T)o Baccarola" do fempre verde Loura*

Fez, frimeyro em Coimbra exerc'ttar[e. Como eílc

Princepeera perfeytiflimo cm tudo^quis quefeus

vallallos o foliem também., Sc que pois na milícia

craôcftremadosjofoílem também nas lctras,peIo

.que foy o primeyro que fez cm Coimbra houvclfe

cítudos , para Qsquaesbulcou homens de codas as

partes
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partes enúnentes,at)s quaes fazia muytas honras,&

mercês.

'Oficio de Minerva. He o exercício das letras, o

qual l"e chama aíTun.poique os Antigos chamarão

a Minerva ,
que pur outro nome fe chama Palias,

Peolâ das íciencias. Veja-fc o qne notámos na fe-

eundo canto oytava 78.

E de Helicon as Mufai fez, pafarfe. Por termos

Poéticos, & Rhetoricos diz, como ÍLl-Rey toy o

primeyro que fez l»ouveíle eftudos em Portugal.

Helicon he hum monte dedicado a Apolto ás Mu-
fas,padroeyras dos Poetas, queeftá em Phocis re-

eiaó de Grécia, naó longe do monte Parnaio, co-

mo diz Eftrabaó lib. 9. Defte monte Helicon fe

chamaó as Mulas Heliconidas,corao lhe chamou

Perfeo no prologo das iuas fatyras. Diz aqui o

Poeta que defte monte Helicon , aonde as Mufas

tinhaó fuamorâda^fe vieraóa Çoimbra,por onde

o rio Mondego pada.

Çjianto j>ode de Athenas defejarfe.^nc^rece os eftu-

dos de Coimbra , 6c na verdade elles daótaes mof-

-5>g

^'yt Úhyes Pedias denodo edific^oUt

4 Fortalezasjcaftelios muyfeguroh

E quafio Reym todo reformou.

Com edifícios grandes^à' altos murost

Mas depois,que a dura Atropos cortoa

O fio de/eus didsjâ maduros^

FicQulhe ofilhopouco obediente^

^artõ Ajfonfoi mas forte^à" excellentêé

Mal depois <jue a dura Atr-ofos. Fingeni os Poetaâ

que ha três Parcas ,
que fiao a vida dos homens , 6c

que dcterminaó delia o que lhes parcce.Das quaes

Atropos cortava o fio , pelo qual fe entende a vida

do homem.O que aqui também diz o noflb Poeta,

que depois que Atropos cortou o fio dos dias

d?El.Key Dom Diniz,que quer dizer, depois que

El.Rey Dom Diniz falleceo. Quanto ás 1'arcas

trasdefi, ÔC produzem cal fruy to, quenaó finto trattey delias largamente no canto 1. oytava 24,

outros que lhe façaõ ventagem. E. por o mundo

laberaílàs delta verdade naó trattarey mais delia.

Quanto á Cidade de Athenas , de que aqui o Poe-

ta fala, taó celebrada pelos Efcritcores , 6C taõ co-

nhecida pela fama, hoje he huma triltealdea, co-

mo fica dito neíle canto oytava 5

1

Ficoulhe afilho pouco obediente. Depois da morte

d'El.R.ey Dom Diniz, que foy a lete dias do mcz

de Janeyro , outros dizem a vinte do mefmo mez

dei525. Oqual viveo leflcntaSc quatro annos, õc

dellesreynou quarenta 6c feis.&ellafepultado no

Molleyro de Odivellas que elle mandou f3Zer,foy

Do íiaecaroy & d» fempre verde louro. Baccarohe levantado por R.ey em Santarém no meímo mez,
_i-_^.._ ...,»„,„ .^^.-.r , A r-.^ 00 O. --^^ .í:^„ r^.. ciu,^ nr>m Afl-nnin deite no-

huma herva, chama-te em vulg-ir montió, tem as

folhas como borragens,6c humas flores aaiarellas,

como as díi herva vaqueyra,ainda que mais peque-

nas , defta herva (ecoroftvaó-t* Postas anugos,

como diz VirgiUo.

& anno atrás dito.feu filho Dom Aftonlb deite no-

me o quarto , tv dos Keys de Portugal o ietimo, o

qual cm vida d« fcu pay lhe foy muyto delobedi-

ente, Sccomocontaóas Chronicas , delejou por

muytas vezes darlhe batalha.Sc locederaó algumas

coulasde memoria, que nas Chronicas do Keyno

fc podem ver.Bdccarejrontent.

Ci»itte,ne vatt naceat »}ala U»gm futuro,

'A qual dizem que tinha virtude contra o maõ olho,

como alU lente Virgilio, 6c declara Sérvio. Pon-

dclhe (diz Virgílio) huma cappella de herva bac- ^
^

caro, porque a má língua naó faça mâl a efte, que
•j'g^jigr poder mayor por mais pequeno:"

ha de ler Poeta, Oolhomao , h que os Latinos - • - - "^— •*'

chamaó fafoinm , dizem os Autores que luccede de

duas raaneyras Plinio liv.7. c. i. diz que em Africa

,
havia certa caftads gente, que com a linguamat-

tavaó,porque tudo o que louvavaò le perdiajfeca-

vaóle as arvores,mornaó os mininos. Na Efclavo-

ilia diz o melmo Plinio que havia gente, que pon- iiyícfc/^yr.^ ». j..^>.r.,^. —

,

do os olhos fitos, em alguma coufa a matavaó , 6c Dom Afi:onfo grandes quebras,6c delavenças com

que efta gente tinha em cada olho duas ráinihas, El-Rcy Dom Aífonío de Caftella
,
o onzeno (eu

NaregiaódoPontodeAfiadizomefm© Autoi^q genro. Mâs fempre levou a melhor , aíhm em

havia outra cafta de gente chamados Thebros,que obras,como em palavras como o noífo Poeta aqui

tinhaó a meima particularidade , Sc delta maneyra diz.ôc trattaó largamente as Cbronicás do Reyno,

de olhado entende Virgilio. Coroavaô-le também com tudo fempre o favoreceo , & ajudou todas as

os Poetas de louro por mandado de Apollo leu vezesquefoyiua ajuda neceflaiia,como fez, pnn-

padroeyro , porque nelle fe conveiteo Daphne fi- cipalmente na batalha do Salado.quando El-Key

lha do RioPeneo.a que elle era muyto affeyçoado. de Marrocos cora os Reys de Tunes ,
Bugia, 6c

Conta eíla fabula Ovidio nas Meumorphoíes Granada.Sc hum poderofiflimo exercito quis ver

lib.i.
^

ík podia tomar Hcfpanha. A qual prefla sc^^io

^^ ^Br tf j
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EStefempre asfobirbas Caftelhana^,

ComfeytQ defprezoufirme , &fèreno»

Torque naõ he das forças Lufitana r

Temer poder mayor por maispequen

Masporêmiquandojãs gentes Mauritanas
Apo(JimoHefperíc9terreno

Entrarão pelas terras de Caflelta

Foy ofoberbo Affonfii afoceor
relia

y

Epefewpreaifoherbat Caflelhanaf.Teve efte Rey



^o6 Lufiaàas âe Luís de Camões Ccmmentados',
El.ReyDom Monfodc Forrugal a pedimenro Temendo mais ofim dopovo Uifpam.deDona Mana iuahlhaRaynhadeCaftella . & «^f^^^.j-^./ ^ ^^^jyt-nu^

junto com fcu genro deraó batalha aos Mouros JJ Pj^"^^"^^1'^^^ ^^^> ^ue aprópria mofte:
dos quacs , íegundo algumas Chronicas dizern^

redmdo ajuda aoforte Lnfitano

mç rj-eiâó mais de quatrocentos mil,£c dos Chrii-
mandava a chaYijJima conforte^

táos vinte homens. As particularidades
, & miu- Mulher de quem a manda^^piha amada

dezas diíío íe podem ver na Chronica , & o noílo 'Daqueíle, a cujo Reyno foy mandada
*

l^eta o conta aqui por algumas oyravas.
-^

>
j'

lemer poder mayor por maii pe(^ueno. Porque os
Portuguezes aindaque lejaò muyto menos cm nu^
tncro,naõ íe acobardaó a exércitos mayores.

14 perdido i/uma vez. No tempo d'El ReyDom
Rodrigo ultimo dos Godos. • '

Be/pcrue ímmo.Ht a terra de Hefpanha,

loo

1 Vnca com Semiramis çente tanta
-^ Vtyo os campos Hydajp:cos enchendo, Ejeus olho, em lagrimas bmbados

102,

Ntrava afermojijfima Maria,
^elospaternaes paçosfublimados

Lindo ogefto, masfora dealegria_,

Nem Attllãy que Italu toda efpantãy
Chamàuíiofe de 'Deos açoute horrendo
Gottica gente trouxe tantaj quanta
jD<? Sarraceno barbart' efiupendoy
Co poder exceffivo de Granada^
Foy no^ campos Tarte/í&s ajuntada.

Os cabelios angelic os trazia

'iPelos ebúrneos homhros tfpalhadosj,

^Diante do "Fay ledOj ^ue a agajalha^

EJiaspalavras taes choranao ejpalha^

Entrava afermofifima ^rfn*. Eftaera a Raynha
DonaMariaííihaa^El Rey DomAíFoniodeFor-

Awwca cíw Sewíirá;»?! gente tant^. Foy Semira- íugal , calada com El-Rey Dom Affonlo de Caf-
b moiher de Nmo Rey dos Aííynoí. Morto íd^a» como atrás fica declarado. Pintanos aquio

Poeta tomo entrou efta Senhora nos paços de leu
pay , a pedir ajuda da parte de leu marido contra •

os Mouros , quedeterminávaó deítruirTegunda'

mb moitier de JNino Rey dos Aííy
Nino,vendo Semiramis, que humfiího que fhc fi^
cava de íeu mando

, & do meinio nomedcpay,
pela pouca idade naõ podia ter a governança 'do , -,

Reyno : & vendo tanibeni que os Alívriosnaó vezHeipanha.
<]utiiao ler governados por inolher

, finuio-íe fer
leu hlho,6c defta maneyraíe começou a metter na
governança dos Aírynos

, oquelíz por muvtos
annos com muyto vaior,como conra Jullinodiv.i.m principio. Foy taõ prudente,& varonil em fuás
coulas.ikhouve-fe de tal mancyra no governo do
Reyno

, que le naô contentou com confervar o
ijue^de feu marido lhe ficou , mas acrec ntou

Elftirnecí hotnkros. Hoinbros de marfim
,

í?ros fermoiob, porque ebur he marfim.

103

'Vantõspovos a terra produzia

^

honi-

K^pe ^Jfricaioda.gente fera,& ejlranha,

^J.r.•.^c „, r. „ ^ '
•""" OQraõ Rey de Marrocos cdnduzio^

diz .qu. o Poeta. Por carnpos Hvdaípic^s feen. ^^p ^.^^^^^^^boj^fonao feVlO,
tende aqui campos da India,chamados aííim do rio

^'^/''^^^ ^«^ <'/^V^ ^^^' « l^^^rra banha:
Hydafpes,queaiega. Traz taij^erocidude^é'furor tantOy^tm Anda ,^ue Itália udatfpanta. Attilaquefe ^e avivQs medo^à' amortosfaz cfpánto,
intitulava Rey dos Hunnos , Godos , Medos , &

^
IJanos

:
medo

, & eípanto do mundo , acoute , &
caítigo de Deos: lahio de luas terras com quinhen-
tos mil homens de peleja , com que poz efnanto a
toda Itália

.
fazendo grandes crueldades pelos lu-

gares por onde paflava.Atráh trattey de Altila noi-
te canio.oytava i4.6caffim nocanio legundooy-
lava 97. pelo que aqui rae naõ alargo mais.

Sal(o mar. Mar lalgado.

104

CW.po,7«ríeyZíi.Saó campos de tarifa, Villn de
Andaluzia aílâs conhecida, chamada entre os La-
tinos '1 arteíia.

E
101

Vendo o Rcyfublime Caflelhano,

^força tnexpugnavelygrnade,^ forte.

A^telle, que me defrepor marido

^

To rdefenderfua terra amedrontada',
Co' pequenopoder offcrecido

Ao durogolpe e/fa da Maura efpada:

Efe naõfor contigo /ocorridoy
Vermebas delle^à' do ReynoJerprivada.
Viuva trifte^é-pofía cmvidacfaira^
Sem mando

ffim Rtynox&jem ventura.

Ao^HtlU
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Ae^mlk que me defle por mmàe. Conta o Poeta a Lufira co Sol O arnês , a lança^ a efpada,

prancaque a Raynha Dona Maria de Caílella Faõ rinchando os cavãllosjaezados:
i<:\'c Com EURey Dom AfFonfo leu pay, perlua
dindoo foíle era íoccorro d^El-Rey de CaftcUa
feu maridojcontra os Mouros,que determinavaõ
deítruir Hefparaha.

105

Or tanto y o Rey de quem compuro medo.
Ocorrente Molucafe congela^

Rompe toda a tardança^ acodefedo
Amiferavelgente de Cajiellai

Se ejfe gejioy que mojiras claro/S ledo,

T>e Tay o verdadeyro amor ajjellay

Acode^^ corre Tay^ quefe naó corres,

'jPôdefer que mo aches quemfoccorres.

O corrente Mducba. Molncha he rio do Reyno
de Fez, como quer Ptolomeo na primeyra taboa

de Mauritânia Tingitana iiv. 4. Os Mouros lhe

chamaó hoje Munzemar , os Latinos Molucha,

ou Mulucha , hc rio grande , & que le vadea Coma iilba genttl Rajnha della^

em muyco poucas partes.

Acanora trombeta embandeyrada.
Os corações â Taz acojlumados,

._

Vay ásfulgentes armas incitando,

"Feias concavidades retumbando.

Os Eborencei campos vaS coalhados, Ifto dizi por-
que ao tempo que a Raynha Dona Maria foy pe-
dir eftc foccorro , cftava El-Rey leu pay cm
Évora.
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ENtre todos no meyofefublimal
'Das infígnias Reaes acompanhado,

O valerojo Afonfoy quepor cima
1>e todost leva o collo levantado:

Efomente COgoflo esforçai& anima
Aqualquer coração amedrontado-,

yíffl entra nas terras de Cajtella,

I oC

NAo de outaforte a tímida Maria
Bailando ejiâ,q atriJleVenuSt quando

A Júpiterfeup^yfavorpedia^

*Para Eneasfeufilho navegando',

^e a tanta piedade o commovia,
^te cahido das mãos o rayo infando_,

Tudo o Clemente 'Padre lhe concede^

^I^ezandolhe dopouco que lhepede^

\o^

J
Untos os âousAffonfosfinalmente
]S[as campos de Tarifa^ efiao defronte

"Dagrande multidão da cegagente,

Vara quem faõ pequenos campo,& monte:^

Naô hapeyto tão alto,^ tãopotentet ^

^e de defconfiança nãofe afronte.

Em quantonão conheça^& claro veja,

^eco braço dos/eus Chrijio peleja.

Oí dous 4fo»/flí.Reys hum de Caílella,& outra

de Portugal.

IIO

EStâo de jígar os netos quafi rindoy

"Dopoder dos Chriftãosfraco^epe(^

l^ão de outra forte. Compara o Poeta aqui a

Raynha Dona Maria neftas laftimas , que conta a
feu pay , com.Vénus filha de Júpiter, & nsáy de
Eneas Troyano,a qual vendo feu filho perfeguido
de Juno , &err. eftado de fe perder com toda íua

armada , com rauy tas lagrimas lhe pede remédio As terras comofuás repartindo
para humtaó grande mal. Conta ifto Virgilio no Ante maÕ, entre O exercito Agarenoi
livro primeyro da Eneida , naó muyto longe do ^^ com titulofalfopõfuindo

^'TTtf j' A r ' T • / Eftà Ofamofo nome Sarraceno,
Rayo infando. As infisniaS com que Júpiter íe ;í/r- ^ '

, /v,/^^ r^«f^ ^««^ ^

pequenOj

arma,

pela crueldade que ula no matar , &deftruirto
das ascoufas em que dá. E affim como Júpiter,
por naó íazer mal a Vénus com feus rayos, os lan-

çou de fi : affim El-Rey Dom AíFonfo tirou de
íi todo o ódio que contra El-Rey de Caftella

tinha,, para favorecer a íua filha.

107

Asjà cos esquadrões dagéte armada.
Os Eborenfes cambos vaÕ coalhados^

A nobre terra alhea chamaõfiia.

Efiaode Agar os netssl Netos de Agar J ou

Agarenos íe chamaó os Mouros , que procedem

de llmacl filho de Agar efcrava de Abram. Da-
cxercito dos Mou-qui

ros.

exercito Agareno

Nome Sarraceno. Nome dos Mouros que tam-

bém íc chamaó Sarracenos. Veja-fc a noíTa anno^

taçaô nefte canto oytava 25.

o

i
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Itufiadãs de Luls de Camões Commentadoi,

til

Vai o memlrudOià' hârharo Gtgante,

_^o Rey Sauli com caufataõtemido^
Vendo o Tajtor inerme ejiar diante

^

Só àepedraSi \ê ejforco apercebido:

Com pala-vras foberbas arrogante^

^e[preza ofraco meço mal veflido^

^e rodeando afunda o defengana^

^anto maispode afe, que a forçathumanai

§iual memhrudo , & bárbaro Gigante. Efts he o

Gigante Goliath , a que commummente chama-

mos Golias , que defafiou com palavras arrogan-

tes,& ío!tas,a qualquer que do exercito de Saul íe

quizeflc combater com elle , & que ficaíTe a vitto»

ria com o exercito ,
que levafle a melhor , pondo

cada hum de íua parte hum que pelejafleem íuã

defeníaô, E como houvefie jà dias que efte Go-
liath andava diante do exercito dosHcbreos ar-

mado , Sc foltando muytas palavras injurioías.

Achando-íc ahi hum dia David pobre paííor , fi-

lho menor de I(ay,como diz a Sagrada Eferittura

liv. I, Reg. cap: 17. fcntidodo que ouvia áquelle

Gigante, determinou vir com elle a batalha, &
fa7xndoo Saul armar , não pode fofrer as armas,
pelo que le tornou a feucoílume, que era funda,

& cajado. Como o Gigante vio feu competidor,

começou a zombar delle , mas tornoufelhe a zom-
baria em choro , êc morte porque lhe fez David
hum tiro com afunda , com que lhe fez dar fim á

batalha , cortandolhe a cabeça com a eípadâ,

como fe conta roais largamente no livro dos Reysi
Pa^or inerme. Paftordefarmado

, porque como
'fica dito , naó levou mais , que huma funda , com
humas poucas de pedras em o furraó»

llX

Í"^ ÊJía arte o Mouropérfido defpreza.

J Opoder dos Chrifiãosjê naõ entende^

^e efià ajudado da alta Fortaleza^

Aquém o inferno horríficofe rende:

Com ella o Caflelhano^fS com dejtreza;

U e Marrocos o Rey cometerá- ojfende^

O Tortugnez, que tudo efiima em nada^
Sefaz temer ao Reym de Granada,

Se faz. temer ao Reym de Granada. Ifto diz por-
que iocedeo cairlhe efte em forte de peleja , como
aEl-Rey deCafteliao deMarrocos , como aqui
diz o Poeta, Sc depois que o teve vencido acudio a
El- Rey Dom Affbníofcugenro, que andava en-
tre muy tos Mouros , nos quaes fora deraó taó boa
manha, que em pouco efpaço os dcftruhiraó , ma-
tando grande multidão íklles, como attâs fica di-

to.ôc o Focta aqui conta.

1^ Is as ianfas,& e/padas retenião

^ Tor cima dos arnefes^ bravo eftrago^

Chamão ( fegundo as leys que allifeguiaõy

Huns Mafamede/è outros San-Tiago:

Osferidos com grita o Ceoferirão^

Fazendo defeufangue bruto lagot

Onde outros meyo mortosfe afogavao,
^ando doferro as vidas efcapavão.

Santiago. Padroeyro dos Heípanhoes,peIo qus
delle leeícreve,que viveo nasHelpanhas,prégan-,

do nellas a Fé de Chriftojpelo que íemprefavore*

ceo aos Hefpanhoes. E que Santiago haja prega-

do em Helpanha,&; que por efte reipcy to leja pa-

droeyro dos Helpanhoes,& os favoreça,Sc defen-

da nas batalhas:dilo o BemavcnturadoS Ifydoroj

Sc o Venerável Beda, Sc outros muytos Autores,

que com muyta diligencia ajuntou o illuft: iflimo

Senhor Dom Joaó de Vallafco Condeftavel de

CaftellajCm huns diícurlos,quefezlobic a vinda,

Sc pregação defte bemaventurado Sancc) a eftas

partes»
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C"^
Om esforço tamanho àeflruejb' fnatec

j O Lufo ao Granadifq em pouco efpaçop

Totalmente opoder lhe desbarata.

Sem lhe valer defefa^oupeyto de aç ox

T)e alcançar tal vitoriatam barata^

Inda naõ bem contente oforte braçoy

Vay ajudar ao bravo.Caftelhanoy ^

^epelejando eftà co' Mauritano,

A' fe hiao Sol ardente recolhendo

'Para acafa de Thetis^ó' inclinada

'Para oponente ovefpero trazendo

y

Efiava o claro dia memorado',

fiando o poder do Mouro grandeJoorrendo^ ,

Foypelosfortes Rtys desbaratado

Com tanta mortandade^que a memoria

Nunquam mundo vio taõgraÕvitoria,

lã fe Ma 6 Sei ardente recolhendo para d cajá dt Thi'

tis. Dcfcreve aqui o Poeta o tempo da tarde, con»

o qual le acabou a batalha , a qual fe começou á

hora da terça, que he ás nove horas do dia , no
q\jal tempo houve tanta m.ortandade dos Mou-
ros,quc le affírma , que os mortos foraó quatro-

centos mil,Sc infinidade de cati vos.Quanto a The-;

tis de que aqui fala o Poeta,vcjafe a noíVa annota-

çaó no canto fegundo,oy tava i.

Faraó ?tnentc FefperotraMndotVd^cl-o ou Hcíl

pêro
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pero be o Planeta Venus.que nas partes Occiden- moltravaõ tanta ferocidade ,
que os íloraanos os

raes aparece, em fe pondo o Sol primeyro que to- temiaô. E porque no exercito de Mano havia fal-

das as Eltrellas , ôc Planetas , Scaffim antes que o ta de agua , & com efta dilaçaó cada vez faltava

Sol faya fe vé no Cco, depois de efcondidas as ou- ipais , vendo-íe Mário apertado dos foldados, que

trás Eltrellas. Charaaólhe Luzeyro, por fcr mof. fe qucyxavaò de fede, lhe raoftrou hum regato de

tradordaluz , porque fica no Ceo até a menhã agua , masque era neceflarioçomprala com lan».

c]ara,& parece que eítà moftrando o dia,&: Eftrel- gue , os quaes rompendo com os inimigos reme-

kda alva pela roefma razaó. Os lavradores lhe dearaó o dano daiede , masbebcraóde miftura

chamaó Eílrella boeyra, porque íe regem por ella muyto fangue » que no regato eftava da grande

parafabererao tempo em que haò de curar o leu mortandade quenaquelle encontro houve. Fo-

oado. Naóhea Aurora, como alguns cuydaõ, 6c raó vencidos neíta, &. em outra batalha os Cym-

efcrevem (que hebomderprepoíito)porqueaAu- bros , na primeyra por íò Mário ,ôcnaíegund»

rora , como le diz neíle iivro por muytas vezes, com ajuda do outro Conful chamado Catulo,

naõ he Eftrella , nem Planeta , fenáo aquella cor New o 'Peno afperrimo contrario do Romapo poder ii

quenoCeo aparece,antes que o Solíaya,quehea nsctmento. Peno afperrimo, querdizer Carchagi-

cUridadc do dia. nenfe muyto alpcro. Chamaó-íeos Carthaginen-

^ fcs Pcnos, ou Púnicos, porque tiveraó íua origem

de Phenicia , como dizem os Latinos ,& tirada a

Aê multou a quartaparte OfúYte Mário, afpiraçaó h.íe dizem Penos quafiPhenos. Aqui

T)ôs que morrerão nefte vmcimento, entende Annibal , que foy(como conta Titolis lo

aluando as agoas co/angue do adverfarto

h~ez beberão exercito Jedento:

Hem o Tem ajpenjjimo contrario
,

VJo Romanopoder de na/cimentOj

^ando tantos matou da tllujire Roma,
^,ie alqueyres três de anets dos mortos toma.

'^NaS matou a ejuarta parte o fertc Mário. M'ino

fóy homem de bayxa lorte , viveo muytos annos

no campo ruílica, & pobremente, ate que movido
de huma altivez de animo,que naturalmente tinha

no prologo daterceyra Década, 6c Jutlino liv.zp.

ê<. o noilo Poeta aqui) inimicirhmo do Povo Ro-
mano defeu pacimento.Os quaes acrccentaó,que

poftas asniáos lobre hum alçar , aonde feu pay

Amílcar eftava lazendo facrificio , andando em
Helpanha em fua companhia , lendo minino lez

juramento , que vindo á idade que pudefle tomar

armas , trabalharia por extinguu: o nome Roma-
no, O qual entendido pelos Carthaginenfes, o fi-

zeraó feu Capitão geral , fendo de idade de vinte

& çincoannos. Delde o qual tempo começou a

fazer guerra ao Povo Rom,;no,contra o qual hou'

deyxada fua pátria A rpino.fe foy a Roma a ver fe ve grandes vittonas,como foy efta, que aqui con,
"

taoPoeta,a qualíoy em Apulha, juntodehumi

aldeã chamada Canas, na qual morrerão , como

conta Titolivio liv.j. Década j.cap.}. vinte mil de

pé, Sc dos nobi es. tantos, que le apanharão, cotno

diz aqui o noflo Camões, três alqueyres de ancis,

os quaes naó podia trazer le não gente nobre. El«

ta foy a niayor perda que os Romanos tiveraõern

lua Monarchia. Donde Silio Itálico chamou a

Canas fepultuta de ItaliaiSc Plínio diíle que aquel-

la aldeã era nobre , & infigne
,,, Reja pef4» ^>i?

os Romanosnclla receberão. \, ^

podia ter outra vida diíferente da que de leu pay

herdara. Como era homem de condiçaó,& enge-

nho,foube-fe também negociar com os Romanos
<jue o meterão no numero dos cidadãos, & como
tinha grande efpirito , veyo a fer taó valerofo fol-

gado, que entre todos os outros, que andavaó nos

exucitos Romanos finaladamente fazia venta-

gem : em tanto quceífando Scipiaó Emiliano no
cerco de Numanciaa cafohumanoytena fua ten-

da íetrattou quem lhe poderia íoceder no cargo

de Capitão morrendo elle , & pondo Scipiaô os

«Ihosein Mário eftendeo a maó , & a poz fobre

Iium honibro feu, moftrando queaquelle o mere-
cia. Foy fete vezes Conful, venceo grandes bata-

ihas,& houye grandes vittoriís^entre as quaes foy

efta de que o Poeta aqui faz mençaó , 5c foy delia

maneyra. Acâbadaaguerrade Africa,Sc prefo El-
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Se tn tantas almas fópudefie

Mandar ao Reyno e/curo de Cocitõ»

fiando a fanta Cidade desfizefle

Reyjugurtha, fucedeo
, que das partes Septen- qjopOVOpertinaz no antigo rito:

-rioaaes deceo huma Naçaó de gente chamada ^PcrmiJTady^ vingançafoy celeft.

Jymbros a Itália com luas molheres. & filhos, & r: ^,„^f„^^„ j„.iZy,^n nvtnkroThCy
juramentados de naó largar Itália atè a deftruir.E

como alguns Capitães
, que os Romanos mandà-

raõjfoífem vencidos por eftes Cymbros,determi-
naraõ mandar Mario,o qual eftan do perco dos ini-

migos lhe dilatou a batalha com defenho ., que os

léus 03 foílbm conhecendo pouco a pouco, para la-

bercomo.fehaviaó de haver çorn €^%% «porque

E nafforça de braço ^ ó nobre Tito,

èlueaffidos f^ates'foyprofetizado^

E depois Tor Jefus certificado.

ép Rejno efcmo de CHpo. Cocyto he hum no

do inferno.chama-leaffim, que querdizer chorar,

porque naquelle trifl:e lugar fempre há choro.Ha-

W- .-11

M
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Lufiadas de Luís de Camões Commentadesi
vendo muytosannos que Roma andava cyranni- que fora erpofadacom El-Rey Dom Affonfo oni-
zada

, & dcítruhida por mãos Etnperadores , & zeno de Caítella.Efta Dona Inezera parerta def-
vendo alguns homens d€ bem o eítado taó deíef- ta Senhora Dona Con-ítança, pelo que viera com
tradodatcrra,&; como lehiaõ as coulas ao fundo, clladeCaiteila , 5c foyíua comadre do pnmeyro
«fcarmeflcados, & enfadados muyco cora os rou-

bos dos Calígulas, Neios,Galbas,Ottonês, Vice*
Irosjík: outros roàos Emperadores como eíles. Fi-
zeraó feu Emperador a hum homem , o qual ain-

da que por caíta^o naó merecia > na milicia era
cxcelknce, & havia tido alguns cargos honrados

ííIho,que do Infante pario.E como ella era muyto
fermoia", ôc aviíadajmorta Dona Cenftança, o in-
fante determinou cafarfecom ella , comodizeai
que o eralecrecamence: mas vivia com ella publi-

camente, com grande delgoíto do pay, & efcan-

dalo da gente , naó querendo por nenhum cafa
em Roma

, & em algumas Provincias fogeytas a calar com moiher alguma , de que todo o Rcyno
cila. Efteíe chamava Vefpafiano, cujo íilnoTito rinha grande delgoíto : pelo que fendo o Infante
no fegundo anno do Império do pay , quarenta aufence, El-Rey íeu pay fefoy a Coimbra, aonde
ânnos depois da morte de Ghrifto NolTo Senhor, ella eftava nos paços velhos de Sanca Clara, & ailí

poz cerco á Cidade de Hieru falem , &atomou a mandoumatar ," o que foy caufade Ei-Rcy ter
por força, aflblou, Scqueymou

, naôdeyxando depois muycos enfadamentos, gcdelgoífos com a
pedra fobrc pedra, aoyto de Setembro, havendo Infante feu filho , quejunto comos irmãos de
cinco mezes que era cercada , noaiino deletenta

& tres,do Nacimento de Chrifto Noíib Senhor:
na qual entrada diz Jofepho , que morrerão hum
côntc, ôc cem mil homens, & foraõ cativos, & fe

Véndcraó noventa & fete mil. E fegundo diz Eu-
fcbio, & Paulo Oroíio, morrerão ftiicentos mil
homens de peleja. Aconteceo efte caftigo taó juf-

Dona Inez , vieraó de Cattella a Poi"tugal, ôc fize^

raõ muyta guerra , Sc dano agente , Sc terra, mas
como o tempo cuia tudo , também fez íeu oííicia

entre eftes Senhores,que os aquietou.E ainda que
o Infante depois dcfeyta a paz entre elle,£c o pay,
naó moílrou publicamente o lentimentoquc na
alma tinha,pe]a morte daquella Senhora,que cUe

to 6c lanto por Divina promiflaó , cpntraaquelie tanto amava. Todavia como teve o leme do go-
percinaz, & rebelde povo: lendo affira profetiza- . - ^ .

do, ôc chorado pelos Prophetas, &peiomefmo
Chrifbo Deos, ôc Senhor nõílp dico , & declarado
a feus Difcipulos , encarecendolhe elles as gran-
dezas da Cidade de Hieruíldem, & a magnihcen-
cia dos EdiHcios do Templo

, como o contaó os
Sagrados Evangcliftas largamente , Matth, 24.
Marc. i5.'Luc.2i. E porque he matéria larga re-
metto o leyror a Joiepho liv.5.que foy tefteraunha
deviffa, &quetratca muyto elegante, 6c verda-
deyramentcefta matéria no lugar alicgado.Eoe-
Cppoliv. SI. 6c Cornelio Tácito, 6c Pedro Me-
xia na vida de Vefpafiano.

P/ÍJpada efla tãoprofpera vitoriai

Tornado Ajfonfo à Ltifitana terra^

Afe lograr dapaz. com tanta gloria j,

Quantafoubeganhar na dura guerra:

O cafo trijíe,^ dino aa memoria^
^le do (epulchro os homem defenterra,
Aconteceo da mifera^^ mefqmnha^
§ue defpois de {er mortafoy Raynha.

Va§iàà'tfta taS profpera vitt»ria. Começa aqui o
Poeta a contar o calo defcílrado de Dona Inez de
Caftro, huma Fidalga muyto principal, & de que

Infance Dom Pedro filho quinto d'El-Rey

verno na maó, 6c foy levantado por R.ey, que foy
em Lisboa no mezde Mayo de 1357. lendo jade
idade de trinta 6c féis annos , 6c havendo doze que
era viuvo da Infanta Dona Confiança fua mo-
iher , deu ordem para haver à maó os autores da

morte de Dona Inez de Caftro. E porque (e ha"»

viaó acolhido a Caítella,cemeroíos do que lhe po-
dia foceder , fez El-Rey Dom Pedro concsrco
com íeu fobrinho, também do mefmo nome de al«

cunha o cruel,que lhos cntregaífe. Eitts craó hum
Álvaro Gonçalves , que fora Meyrinho niòf de
íeu pay. Pêro Coelho, 6c Diogo Lopes Pacheco.'

Ao pêro Coelho mandou El-Rey tirar o coração
pelos peytos , 6c a Álvaro Gonçalves pelas coitas,

citando elle em Santarém , 6c depois os mandou
queymar.Diogo Lopes Pacheco lefal vou em Caí»

teila em hábitos de Peregrino. Depois diílo publi-
cou por íua moiher á dica Dona Inez, citando em
Cantanhede.com Tabaliaó,6c teftemunhas, como
em vida de feu pay a recebera em Bragança,eftan-
do preíente Dom Gil Bilpo da Guarda , 6c outras
muytaspeííbas nobres, 6c honradas, de que fez o
Efcrivaó hum auto publico , 6c todos os outros
exames neceílarios

, para moítrar como fora íua

molher,moítrando também a difpenfaçaó, que do
Summo Pontífice houvera por ier comadre , 6c
parenta, aíTim fua como de Dona Confiança Ma-
noel fua moiher , como nas CJhronicas largamente
fc ciatta. Feycasellascoufas todas,mandou mudar
o feu corpo de Santa Clara de Coimbra , aonde eí-

retamente cafado com ella , depois da & molheres principaes , aondcfoy pofta em huma
^ortc de fua moiher Dona Confiança Manoel, fcpultura de alabaflro muyto fcrmola , &poílo

íeu
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fenretrátto, com míignia, & Coroa de Raynha
na cabeça. Quanto aos filhos que tinha da dita
Dona Inez, mandou quefoílem chamados Infan-
tes , ainda que nunca pode haver de Roma legiti-
mação para dles , como todas eílas couías fe con-
:hem largamente nas Chronicas do Revno , & o
^oíib Poeta o cratta aqui larga,6c diítmàamente! ' ^^'ZTTTP"' ''T

'''^^'

^ando bum gojiofuavetefugeyta:
Vendo ejias namoradas eftranhez,as

.

II j

OhítYãs belhsfinhoras^ér Trincezas,
Qs defejados thalamos èngeyta^

Mjie tudo emfim^tupuro amor deJprezaSf

1)fó tupuro amor^ com força cruaj^e os Corações humanos tanto obviges^

Défte cau/n à molefia mortefua,
lomo fefora pérfida mimlga'.

'e dizem fero amor, que a fede tua
"^em com lagrimas trijiesfe mitiga,

le porCfHe cfueres afpero^à" tyram^f

uas aras banhar emjangue humano.

Titfo tupura dswor.Moftra nefta Oytava o Poeta
:>mo a morte de Dona Inez,,Sc todo Teu mal pro-
edcodo amor

, que teve ao Infante Dom Pedro,
qual fe naõ fora, nsó viera áqueWe eftado. Do
raorj&reu poder tratey largamente no íegundo
antOjoytava 34.
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]^ Stavãs^ linda Inez^ pofta em foffevo^
_j^T>eteus annos colhendo o docefruto _,

Uquelle engano da alma, ledo^à' cego^
ne a Fortuna naõ deyxa durar muyto:
^'>sfaudofos campos do Mondego,
}e teus fermofos olhos nunca enxuto

_,

^os montes enfinando,& âs ervinhas^

nomejquenopeytoefcrito tinhas.
*

O mmt t^ue no peyto efcútto únhm.O nome do In-
ifanfCé Dom Pedro a quem muyto queria.

Ill

"^ O teu "Príncipe alli te refpondiao
_^ As lemhrãças^qna alma lhe moravao.
'uefempre antefeus olhos te traziaÕ, '

uando dos teusfermofosfe apartavao:
\emyte em docesfonhos, que mentião,
^ediaesnpenfamentos^qtteiioavão,
quanto emfim cuydavajê quanto via^
rão tudo memorias de alegria,

Etaatuão TKemoriat de alegria. Os que araaõ por
astornientas, &: contraltes que haja , Jempre
daó alegres . porque de tudo fazem matéria de
griã. Veja-fc a noíia annotaçaõ no canto ovEa-
,oytava.8().

•'

O velho paypefudo^qne refpeyta^

O murmurar dopovo,&fantafia
Tioplho

^
que cajarfe não queri a.

Os defejados thalamet engeyta. Como era cafado
cncubeitamente com Dona Inez de Caltro na5
falava a propoíito de cafamento com o pay. Tha-
Jaraosdeícjados

, bodas delejadas. Porque co,n,>
tinha fua afFeyçaõ em outra parcc , naó dava ore-
lhas aos cafamcntosj^ue lhe traziaô.

Tirar Inez ao mundo determina,
Tor lhe tirar ofilho^que tem ^refoy

Crêdoco ofanguefóda morte ináma
Matar dofirme amor ofogo acefio:

^lefurorconfentio^queaefpadafina,
^ie podefuftentar ograndepefio
'Dofuror Mauro/ofe levantada.
Contra humafraca dama delicada;

Ttrar Inezao mundo determina. O intento d^EI-
Rey Dom AíFonlo era matar Dona Inez , para
defta maneyra ficar leu filho deíembaraçado

, fie
livre delia.

Do furor Mauro. Da fúria dos Mouros.Nota de
doudice eíteleytoda morte de Dona Inei

, pois
hum Rey taó Cavalleyro, 6c taó coítumado a ma-
tar infiéis, & Mouros , ufou dehuma taó grande'
crucLíaje,como hc matar huma niolher.

TRaziãona os horriferos algozes •

jínte o Reyyjã movido apiedade.
Mas opovo comfalfasi^ferozes
Razõesja morte crua o perfuade:

Ella COm triftcjà' piedofa s vozes.
Sabidasfó da magoaM faudaae
Z)o feu Frtncepe,^flhos

,
que deyxava'^

^te mais que apropta morte a magoava,

^nte o Eey ja movido a piedade. Próprio hé da
gente nobre dobrarfe da lua payxaô , & por mais
afrontas que lhe fáçaó.tcr mifcricordia,ficpiedade,

o que he contrario em gente bayxa
, que nunca

elquccem os aggravos que lhe fazem, Illo hc aíliis

lábido.

Hortii



g j 2 Lujiâàâs ãe LiuíS ãe

íJorripis dgoziu Cruéis, Sc teroci-olos.

PAra oCeo crifialim alevantando

Com lagrima s as olhospiedofos.

Os olhosjporque as mãos lhe efiav^ atando

Hum dos dmos minifiros rigurozo^:

E depois nos meninas atentando^

^e tao queridos tinha^^ taõ mimofos i

Cujaotfandadecomomãftemiat ^

Tara o avó cruelajfidtzia.

?ar^oavo\i:ruel Chama]hecrue], porque algu-

íiias coulas tinha deftemifter, pelo que ufou com

leu pay , Sc irmaó , & ukiriíanieiue com Dona

Inez.

Oí elhes ,
purtjue ai miai íbe ejí^va atanda. Efta

repetição dos olhos he huma íigura de rhetorica

iTiuy elegante. Da qual ijlaô, os Poetas, 8c oradores

para moltrar algum eíFeyto , & payxaõdaalma,

lepetindo huroa coufa duas vezes, 6c tres,ou mais,

como aqui fez o Poeta , dizendo no verfo antes:

Com lagrimas os olhos piadofos: começa o outro

verfo, os olhos, a iaiitaçaó de Virgiho liv. t.

^neíd.o qual trattando de Caflandra filha de Pri-

amo Rty de Troya , dizallim.

"Ecu trahehatur f-ãffi* Priewieiít vkgo

Crtnihus a templo Caffmdra , aâtúfojm Minerva',

/idCíelum tendem ardtntta lumina fm(íra,

íumtna) n»m teneratdrteÍMnt vincul(kYalm(is>

Eisaqui (diz Virgílio trattando da entrada dos

Gregos nos paços de Priamo Rey de Troya ) tra-

ziaó do templo de Miiaerva a Caíiandra filha de

Priamo, com os, olhos levantados para o Ceo: com

osolhos , que as Doáoshiaó atadas de modo que

as naó podia ella buUir.

SEjânas Brutas feras,cuja mente

Naturafez cruel ae na/cimento:

E nas aves agrejtes^que/emente

Nas rapinas aertâs tem o intento:

Com pequenas crianças vio agentet

Terem tãopiedofo fentimento^

Conto co a mãy de Ninojâ moftràrãoj

E cos irmãosjqueRoma edificaras.

Como CO a may de Niwe.A máy de Nino he Semi-

ramisjda qual jà ficaditaalgumacouia neftecan-

tOjoytava 99>. Quanto ao propofito deft» oytava

ie note , que etta Semiramis miáy de NinoRcy
dos Afíiriostoy filha de huma Derceta , a que al-

guns chamaõ Atergate. Fingem os Pocras ,
que

I
basacriàraó,&;porquccm língua Syriacafe

Camões Commentadef.
chama a pomba Semiramis , daqui tem ellaeftc

nome. Irto dizem os Poetas de Semiramis, & ifto

quiz aqui moftrar o nofio Luís de Camões. O
que tudo he fingido, porque nem Semiramis foy

criada de pombas, nem á pomba le chamaem Sy-

riaco Senuramis,fenaóOf"a.E quanto a mim.com

j-nais razaó fe lhe podia dar o nome Semiramis de

Samir ,
que querdizer diamante , affimeraHe-

breo.como em Syriaco, pelo grande esforço que

reve,da qual dizBerofoHv 4.eftas palavras:gl«(ír-

to kco regnavn Semnamu Ní«» uxor,e^ua rei mihtarit

ferim,díviuis , & trmnfhu munut Monarchas emnes

anteteUmt. No quarto lugar reynoa Semiramis, a

qual pafibu por todos os Monarchas , na milícia,

riquezas.Ôí triumphos. Ovidionas Metámorpho-

ies. 6c outros dizem, qoe depois de Semiramis ter

feyco coufas finaladas na guerra , & os muros de

Babylonia acabados , vendo que feu filho Nino

lhe armava trayçaó para a matar, chamou os feus,

Sc lhe fez humapratica cm que lhe encomendou

inuyto obedecefiem com amor , 6c lealdade a feu

fi,lho -, naó fe lembrando dos aggravos que lhe ti-,

nhaféyto,&quepafladoifto,quedefaparcceofey^^

ta pomba entre humas pombas que lhe entrarão

pela porta , Sc acrecentaó que efta he a razaó por-

que os moradores na Syria ( que hoje chamamos

Suria)naó mataó as pombas,antes lhe tem muyta

refpeyto , & reverencia , dizendo que Semiraoiis

fua Raynha foy convertida em pomba. Foy Se-

miramis Senhora de toda aAfia,falvoaInaia, a

qual nunca pode fogevtar,entrando muytas vezes

"nella com grandes exércitos, como fica dito. Vi-

veo feílenta & dous annos, dos quaes reynou qua-

renta Sc dous, Gomo dizem os que delia talaó.

E coi irmãoí, que Rema edtficâraÕ. Eltes faõ Ró-

mulo , 6c Remo, dos quaes conta Titolivio , que

fendo lançados na praya do lio Tvbreem huma

lagoa por mandado do Rey da terra, por ver que

eraó filhos de huma virgem Vellal chamada

Rhea, que contra a ordem, Sclcy defua vida fe

havia mifturado com homem,huma loba chegan-

do ahi a cafo obrigada da lede , & vendo os mini-

nos lhe deu de mamar, Sc depois achandoos hum

paftor chamado Faultulo, os levou a fua cafa, Sc os

entregou a fuamolher chamada Laurencia para

os criar.
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O Tu,que tens de hunwwogejloj ^peyto

(Se de humano he matar hua donzelU

Fraca,& femforça fò por ter fugeyto

O coração,a quemjouhe vi ncella)

A efias criancinhas tem re/piyto,

Tois o naõ tens â morte efcura delia,

Movate d piedade fua^& mnibat^

Tois te não move a culpa,que não tinhal

/



ESe vencendo a Maura refiflencia,

Amortefabes dar com fogOt^fettOi

Súhe também dar vida com clemência

j

yíquem paraperdelia não fez erro:

Mas fe to affi merece efia innocencia,

¥oemmeemperpetuoy& mijero defterr9

JSla Scythiafriafiu lâ na Libia ardente^

Onde em lagrimas viva eternamente.

Na Seythh fria,9uld na Lybi* ardente. Chama á

terra de Scychia fria , por íer terra Septeratrional

^mtòTerceyról
^ ^ j

íia mifera mãj poftos yquè endoudece.

Ao duro facrificio fe offerece.

il|

§lual contra a linàa ho^à Tolicenit. Aclíiiles filho

deThetis , & de Peleo, entrando a cafo em Troya

cm tempo de tréguas , vioia Polieenafilha d-Ll-

Rey Pnamo \ &:afeyçooufctantoaella » que a

mandou pedir a leu pay , protnetendolhe levantar

o cerco de Troya , le lhe concedefle o que Ihepe-

dia,5c como depois da morte de Heytor lucedefle

matarem os Gregos também a Troy lo leu irmãos

depois de acabadas as trcgoas enfadada Hecuba

detrminou buscar algum meyo, poròhde vmgal-

fc a morte deites dous filhos»& toy qucelia man-

dou recado a Àchilles ,
que lhe queria dar Tua fi-

terra de bcythu ria por ier terra DepteRtnona.,
^ molher.que le toíTe íecretaroen-

aonde pela falta do Sol, a terra hetrigidiíTima. A ^ ellLuefariaó léus concertos, AchiUe»
Lybia^quente , por íer regiaô de Africa cali

diiEma , Sc aqui a toma geralmente por Africa,

como he coílume entre os Poetas.

1X9

*V\ Oemme on defe ufe toda aferidade^

j[ Entre Leoés^^ Tigrest& verey

Òe neUes achar poffo a piedade^

^lue entrepeytos humanos naõ acheyi

^ili co^ amor intrinfeco,^ vontade t

'Áaquelle, por quem morro^crtarey

Eftas relíquias fuas^que aqui vijte^

^ie refrigertofejaêda mãy trijie.

E/ias reliíjulatfuas. Dizendo eftas palavras moí-

trava feus filhos,que por relíquias entende.

I 30

aljeria perdonrlhe o Rey benlm,

Movido daspala-vras^que o magoão.

Mas o pertinazpovOi& feudejtinoj

{^16 defiajorte o quizyhe naõperdoão:

Mrrancão das efpadai de aço fino

j

Os que por bom talfeyto allipregoao.

Contra huma dama.ópeytos carniceyrosj

Ferozes vos mojiraesyô' cavaUeyros"^

te ver com ella,quefariaó léus concertos, Achillés

movido mais da aííeyçaó , que a Policcna tinha j

que da razáo , & conielho que em tal calo era he-

ceílario , entrou em Troya com íò Aniilocho fi-

lho de Neftor com luas capas,& erpsdasj&: citan-

do no Templo de Apollo,aonde elle cuydava que

fe havia de cafar com Polycena, entrou Paris, 5c

os matou a ambos , como conta Ovidio nas Me-

tamorçhoíes ,liv. 5. EUando morrendo AchiUes

encomendou a leu filho Pyn ho procurafie hauer

Polycena à maó, que fora caufa de fua morie , & à

enterraíTe ao longo da fua iepuJt:ura,o que Pyirho

fez diante de lua mãy própria, como conca V irgi^

lio na lua Eneida iiv. j. pag. 26. Higinio diz ,
que

padando os iSiegos por junto dá lepultura de

AchiUes com toda a preza, que Icvavaó de Troya,

Achilles pedio lua parte,Sc que os Gregos trattaii-,

do comligo, o que lhe dariaó lhe lacnticâraó jun-

to da lepultura Polycena, por cuja caula elle tora

morto.

Porque a fhmhra Áe Achilhs àconàerta. Os Poétaâ

chamavaõàs aimasdos mortos , umbras ,
que faõ

fombras , como aqui ulou o Poeta a imitação dos

Antigos. Virgílio na Eneida lív.6. falando do in-

ferno: Umbrarum htc locus efi,fomnii neãifejué [oporei

&em outras muytas partes , 6c outros muytos

Poetas.Efte lugar he das fombras,aqui mora o lo-

no, &> efcuridadC) & diz que a lombra de Achil-

les condena a Polyccna.pclo que fica dito, que ha-

via encomendado a Pyrrho a matallcaolongoda

fua lepultura , Sc lhe fizeOem delia facrificio^

Os que por bom tal feyto alli pregoaS. Eftes foraó Qiianto âs fombras para mayor declaração le no

. :^ J 1 ' '^i
* ' 1-^ r.,,-^.. A nrioric Dliinfnnhns .& Poetas dlZlaO

principalmente os três nomeados atrás.

I U5

a'Vaicontra a linda moça 'Policena^

.Confolação extrema da mãy velhat

forque a fombra de Achiles a condena^

Coferro o duro Tirro fe aparelhai

Mai ella os olhos^com que o ar ferend"

{Bem como pacienteiàr manfa ovelha')

te, que os Antigos Philofophos , & Poetas diziaói

que o homem tinha três coulas,alma que em mor-

rendo o homem caminhava para o Ceo »
corpo»

que ficava na tena,S<: huma imagem do mefmo ho*

mem corporal, mas impalpável , & como hum ef*

pirito.que hia ao infcrno,& eíia imagem he,a que

elíes chamavaófombra , como entende quem lé

pelos Poetas Gentios, líto laó fabula; de gente

cega, Sc torpe. Nós cremos firme, & verdadeyra-

mente ,
que hà Parayio para os bons, inferno para

os màos, Sc purgatório para fe purgarem as almas

de algumas iropeifeycóes veniaes ,. ou das penas

P ^2!
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^5* ,, -, ,
^¥^'^^^^e Luís <^e Camões Cowmentados:

dos mtírtaes,queíe deve depois das culpas perdoa n .i,
y"'''^"^*, .,

das,quando câ de todo não latisíizeraõ a elks 00': Í I^T '"'^^'^ ^'"^'^^ '^ ^''' ^^Wcbada,
que não he licito nem decente

, que váo diante \'^''^r^ ^'^^'^^ apalltda àonzeUa,q__ •- -.^...w »,i.,w u».^v,ni.v , ijuc víio aiante c ''
j

* '"'

daquelle Senhor perfeytiffimo.que criou todas as
"^"^ dorojlo as Yofas,&perdida

coulas,le não muyto limpos,&: punlicados,& cre- ^^rancaj^vivacor^coa doce vida,
mos hmiemente que havemos todos de reíulcitar,
affim máos como bons em noflos corpos,para par'
ticiparem com as almas da gloria, ou pena, con-
iotiwc ao que cada íium obrou ncíla vida.

132,

Tyíes contra Inez os brutos matado)-es.
No collo de alabãftro.quefofimha

As obras^com que amúr matou de amores
Aaquelie.que dejpois afez Raynha:
As e/padas bar.hando/3 as brancas flores
^eella dos olhos /em regados tmka,

'

òe encarniçavãofervt(ios^& no/os
Nofuturo cujiigo naô cujdo/òs.

Smão das mios lafúvas mal tratada , da mimnalU âos lafcivas nelte lugar , nâo quer dizer , mãos
deshoneílas.como alguns calumniaô ao Poeta, di-
zendo

, que pois as máos eraó de minina , não po-
diaoferdeshoneftas. Porque , ellequiz aqui ular
da palavra laícivas , mais propriamente do que
coílumaó

: lomandoanoleu próprio fignificado,
que quer dizer

, mãos biincadoras com appetite
natural lem ordem , nem concerto : como faó as
das mínimas em colher rofas : nâo attentando ao
iiiiiDo,& refguardo com que cilas fe querem colhi-
d-as:lenaó ao leu goílo guiado (ó ck) appetite natu-
ral indiftinétojpor não terem ainda uioderazaõ..
Que em vez de as colherem lem lhe tocar nas luas >
in!molns,&: delicadas folhasreílas laó as primeyras,
quenas máos apcrtaó , & desfazem : conforme

^'i^dkc^uUtffo-u^fex.RaynhaX^^htolx-.Ç.n ^^;''' ° ^^ Q.^'''^^'''^"°
»
Ne mm/i %«, /«/í.x,;^

te Dcm Pedro, o qual levantado por Rev nf.W,
P/'"'^":'''?" '

i^ohptate quadam prava ddimantur.

cou a Dona Inez de Cáítro,como fica diipZ íua Jn°ez de C^/''^' f° '°7'' "' *^"' "'^'"''^
' F?"njoJher. ,

s^^ a iu4 inezde Laílro, lem reipeytaremaomimo, & de-
^'^^'^'^zadeíuapeíloa

, & ao refguardo em que o

^33 ^'"or do íeuPiincipe a tinha , como roía nâo to-
cada de outrem mais que do orvalho do Ceo ; a,
que táo illufti e amor não fica rrial comparado.
A fêdtda donzella. Dona Inez de Caftro , cha-

malhe pallida.que quer dizer amarclla,porque tal
fica hum corpo delemparadoda alma: diz o Poeta
nos últimos verfos delta oytava.-perdida a branca,
& viva corcom adoce vida : porque juntamente
perdendo a vida pcrdeo a cor do rollo fermoía que
cm vida tinha.

.
Empmeras.ó Soíja v:(ÍAdcJ}es,3 Teus Rayos apartar aqiielle dia^

Como daje-va meja de Thyejies,
guando osfilhospor mão de Atreu comia;
P os^ o côncavos valíes^quepudefiesA voz extrema ouvir da boca fria
O nome do /eu Tedroque lhe ouviftes,
Tor muytogrande efpaço re^ettjtes.

DcKz,íUa. Alguns curiolos,ou demafiadamentc

Cómoda r,.T,^^.r. J.TL /3 -^Tj n ,

«Icrupu loíos
,
ne táraó aqui ao nofio Pocta . por

deÍrtaTo rJf Í^'^"'"X''^'^'^^°>^"'^^°
^^''^"^^ -mpropriedade

,
chamar donzella a Dona

Zcu coZof^n 'n f '"^? P°'" """>^ ^^''' ^' "^'^^ "^ °y"^'^ prccedentcque ella tinha

a^i bos^raTmáo 1 ^ ^
.'''•"''''^'

•' ^ ""^° '"'' ^' ^"^"doa matáraó.^tres filhinhos, quepa-

k
, que não houví^^^ ^'"1^'" ^^^^^ "? '^^ ^"^^'^^^ ^"^ P'^^'-' Parecendolhe,que a

aiorreconcl^^^^^^^
odio) cada hum pro- palavradonzellanáo le podiaattribuhir . lenáo a

tri-iGcom a molherdoirmiô
, Sc Atreu lhe deu a

elle a comer hum filho fcu.Donde contáo os Poe
tas oue paliando o Sol por onde Thyeftes eílavacomendo o fílho.fugio por le não inficionar. Da-

Tu chamTo Poeta Wa'£f ''"''' 'T°
'^^« "'^^"^ ''' "^^'^ P^''^^ ^^^^ "^^y^"^ ^í^ ^^- P-o^^'-

ti^culardZ ^°'^^-^^"^"^^^huma tragedia par- lores,& principalmente cm dar cp.tctos muy pro-

A S/l como a bonina^que cortada
Antes do tempofoy,cândida/(^ bella,

òende das mãos lafavas mal tratada,
na memnajque a trouxe na catella-

que [vulgarmente íe ufa. E eík opinião càlum-
nioía lhe nafce de duascoufas: huma he nâo que-
rerem acabar comfigo de confellar que o noílb
Camões era homem Douto em varias artes,

& íciencias cm que elle fala: pois em todas cilas,

moíli-a ler msis perito que muytos de Teus profef-
lores,& principalmente cm dar epítetos muy pró-
prios

, & trazer comparações muytoao natural,
Jcva ventagem aos famofos"' Poetas que o mundo
celebra. E chamar elle donzella à molhcr que elle
íabia, pois aífim o elcreveo

,
que parira já ires fi-

I/)os: moíh-a não ter, a palavra donzella, por infa^
livtl dcnif)íli adora de molhcr virgem : pcrque de
«utra mancyra.nâo ha mais ícr tão ignorante que
íilíim o elcrevelle. Mas como elle devia íabcr, que

a origem
4



Canto
aòrigemdefta palavra hemuy diyerfa do que os
calumniadores entendem (que he a fegundacoufa
que elles não fabem ) daqui lhe nafcc ular delia,
nefte lugar, em que elle queria dizer

, que Dona
Inei de Caftro era Senhora muyto mimofa.muy-
to moça, & muyto fermofa, delicada, & tenrinha.^
Porque a todas eftas partes le eftcnde o nome don-
zclla. O qual fegundo Grammaticos tamofos íe
deriva de ^É>ffí/fff//<í,como diz António de Nebrixa:
por ler diminutivo de <!/o;/?í«(í

, que quer dizer Se-
nhora:coino diz Joannes Janneníis: & que delle le
dariva também í/a/w;«e//a, que heo melmo,que Se-
iThora piquenina: donde dizcUe.que domicellat, ^
domicdía etiam dtcunturpulebri juvenes magnatum,(e»
Ubmrum: fivtfintfervtentes^fivemm que heomef-
Epo que dizer , que domicellui , & domicella , donde
v,em donzel.Sc donzellaife chamaó também aquel-
les moços.ou moças fermoJiu,que refidem.ou fer-
vam era cala dos grandes. Como antigamente íe

uíava na Cotte de Hefpanha , aonde a eítes moços
Fidalgos, que lecriávaó com o Princepe chama-
vão donzeles: & dellcs havia hum regcdor,que fe
chamava Alcayde de los donzeles : fem fe ter re(-
peycoaíerem virgens:5c fomente o attribuhiáo a
lerem moços Fidalgos

, prezados , & eftimados.
fermofos

, ôcc. Como cambem era Dona Inez de
Caftro,que era nobiliííi.-na, moça muyto fermola,
& delicada

, Scc. E neíte fentido o diQe o Poeta:
pois em outro

, era disbarate , & abfurdo grandif-
limo, que de táo grande, 5c câo bom cultivada en

-

tendimcntoem todasas boas artes , & fcieocias,
nãolepódeprefumir.

Acrelcenta-fe a ilto
, querer o Poeta neíte lugar

mover a compayxáo os ouvintes , da cruel morte
quederaoa Dooalnezde Caftro, fendo tão mo-
ça, tao fermofa, tão dehcada , táo mi.nola

, & tão
illuftre

, Senão tocada de outro algum homem-
íenaodo feu Dom Pedro, que era Princepe de
Portugal

,
quea tinha até aquella hora , tão guar-

dada
,
reiguardada, recolhida, tão miraofa , Sc efti-

mada
: comoeftâ humafreíca roía entre as efpí-

nhas
:
que fó do rocio do Cco he tocada , como o

raeimo Poeta aqui o declara na comparação da
roía de que ufa

, com muyta rdoquencia , Sc
brandura, Sc propriedade.

ASfilhas do Mondego a morte efaira.
Longo tempo chorando memorarão^

Epor memoria eterna emfonte pura.
As lagrimas choradas transformarão:
O nome IhepuzeraÕ.que inda dura,
'Dos amores de hiez, que allipajfarão,yede,quefreCcafonte rega asflores,
^ie lagrimas fão agoa,& o nome amores.

E por memoria eterna em fonte pura. Elecrante:
mente finge aqui o Poeta a transformação das L\-

Tefceyrol u^
grimas de Dona Inezem huma fonte chamada,íon«
te dos amores, peios , que alli teve com o Infante
Dom Pedro. E como as Nymphas do Mondego
chorara© grandemente íua morte , Sc auíencia.
Efta fonte nace em hum lugar chamado vai de In-
terno

, & corre por bayxo de huma lapa muyto
frelca.Sc dalli vay regar a horta de Santa Clara, &
paíla pelos paços da Raynha , aonde Dona Inez
eftava. E porque nefte lugar trattàraó elles feus
amores , hoje em dia le chama afonte dos amores
por eíterefpeyto.

áo correo muyto tempõ^qnea njtngança
Nâo vijje Tedro das mortaes feridas

^

^e em tomando do Reyno agovernança
A tomou dosfugidos homicidas:

T)e outro Tedro cruiffimo os alcança^
^e ambos imigos das humanas vidas

^

O concertofizerão duro,^ injufio,

G^ecom Lépido^à' António fez Augufio,

Do omro Pedro cruiffimo os alcança. Atrás diílemos
como El-Rey Dom Pedro de Portugal fez con-
certo com El-Rey leu lobnnho de Gaftella .cha-
mado DomPedroocrá,qi!elhecntregaíleos ma-
tadores de Dona Inez , que andavaó em íuas ter-

ras , Sc que elle lhe entregaria huns Fidalgos Caf-
telhanos , que em Portugal andavâo homiziados.
E deíla maneyra fe vingarão deíles homens , a que
tinhâo má vontade , porque naturalmente ambos
eraó inclinados à juftiça.

fine com Lépido , & António fez, Augufio. Eftes
fendo inimigos Capitães , fizerúohuma liga , 6c
concerto entre íi , no qual não pretendião outra
coufa mais , íe nâo vingaríè cada hum de feus iní-

n)igos , Sc para cffeytuarem iíto cftiverão três dias

cm huma ilheta que o rio Cavino faz entre Bo-
lonha, 5c Perofa,nefta íua junta partirão primey-
raniciue o Império Romano entre fi, fegundaria-
mente trattarão o modo, que haviaó de ter emle
vingarem de íeus inimigos , Sc para iflo acertarão
que cada hum havia de entregar , o que tivelle eni
leuexercito,aindaquefoíle leu pay. Coufa certo,

vergonhofa , poispefava mais com ellesodeíèjo

da vingança,que a obrigação de luas peílbas.Neí-

ta volta deu Marco António hum feu tio irmão
de feu pay : Sc Lépido hum feu irmáo , Sc Octa-
viano a Marco Túlio Cicero , a quefempre cha-
mára pay , St do qual fora trattado como filho,

álcm dcftcs foraó outros muycosj a que Plutarcho
dá numero de Trezentos. TfColivio,Sc Floro trat-

landodelies não íinaláo uunsero.
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1^ Ste caftigadorfoy rtgurofb,

^ ©<? latrocínios^mortes^^ tas;
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Lujiadas âe Luís de Camões Commentaâos.
ieu Reyno , cm tanto que deyxou etltrar os Cal-

selhanos até Lisboa, a qual deftruhiráo , &: quey*

ffiiai aó toda , & puíeráo ero gtande aperto todo o

Reyno , le não vieia de Roma hum Cardeal Le-

gado a fazer as pazcs ctw.í;c.GÍiet,, &, E^i^Kíy Dom
Henrique de Caílella..;- ---fni

^t hum fraco Rty faz fraca a fSrte gente. Os La-

tinos trazem hum dito muyto uzado , o qual Ic

refere nas Chiliadas , & põem entre os mais Pro-

vérbios : Dux benus bonumprtefiat comitem. O bom

fazemos maos cruezas4€Yo/é iYofit

Erão os léus mais certos refrigermi

As Cidades guardandojuJitçofOi

*De todes osjoberhos vitupérios

^

Mats laàries caftigando ã morte deo^

^^ G vagabundo Alcides^ ou Thefeo,

Efie cafligttàorfof rigurofo. Conta a Chronica dei-

te Kev, que todo? os vicios caftigou rouy riguro- .-._--.-
,

.

g - J , ,.

lanxnte.lemafieyçáo alguma, nem excey^-aod€ Cap.cAofazo bom companhcyro , & nao diz íoU*

pelica por muyto princ.píl que folTe , ÔC que era dado, fenãocompanheyro : porque como o Capi-

tão contrario de ladroes, íkn>alfeytores,que fazia tápnáo trattar o loldado como companheyro , &
o impoflivel , labendo de alguns ,

para os ha. er as o Rey naó íor pay do vaflalo , & o Prelado i. mao^.

máos , & ainda queeftiveflc íentado à meza, dan- de ieu fubdito, tudo fe perdera muyto deprefla &
dolhe nova que lhe traziáo algum ,

klevantava ic o Capitão f<.r fraco torçozamente os ioldados

loPopara o mandar caftigar. A cílc propofito fe ohaódefer, porque o bom Capitão faz a boa gen-

cíaevem grandes coufas ^clic ,
que ie po.em ver te,como d.z Plutarcho na vida de Licurgo, ô. da-

na fuaCht-onica qui naiceo outro dito que alguns querem attri-

QueGvaz^b.ndi>Alcidss,eH Jhefe... Compara FJ- buhir àquelle grão Capitão Ttiemiítocles : ik/e/«r

Rey Dom l^edro no modo de deíkrrar.Sc deftruir *//f aervoí^m exmms duce ksne.i^mm Uonum duu eer-

a lárócs com Hercules , & Theleu , queforáo 'vo. Melhor hc hum exercito de ccr»oscom hum
Capitão leaó ,

que hum de leões com hum Capi^

tão cervo,
^

3i?

dous Cavalleyros Gregos do mefmo tempo, 5c pa

i entes, dos quaes fe tfcreviem grandes maravilhas.

A Herculcschama Alcides, porque íoy neto de

Alceo. Dcíle Hercules trattey atras neíte Canto,,

oy tava i S.c.z* & os livros dos Poetas, & Hiítona-

dores eftão eheyos das coufas delies dousAaval-

leyros.Vagabundo chamão osPottas a Kcixules, ^,^^„.,,
fon;o aqui lhe chama Luís de Camces ,

porque ]<lur/ifaí/oiareier^nialentendid9:
coi reo o mundo buicando aventuras , ík brigas,

q^^ ^ ^ coraçaôju^eyto/v dadoWcu filho de Egeo Rey de Arhenas mat.u trcs JJ^^l^^i^l^, fXtO rendido.
ladroes (como conta Ovídio na cai ta Pheora a -"•; ';;'' "

\. * , ^. L , ^ ^_^^
Hippol.to, Scyron Procuífes,& Scmis que fa^uío Molle fefez,&Jraco^ bemfarece,

grandes males no mundo.Foy ao inferno com íeu ^e hum hayxo aJmr osfortes enfraquece.

amigo Perithoo a furtar a moloer de Plutão Rey,

O 'D fey cafligo claro dopeccado

T)e tirar Leonor a jeu marido

E cafat fecom ella.àe enleiado

Sc benhor daqueMetnltc,Scclcur.o Reyno. Matou

o Minotauro de Cândia, & fez na vida outras cou-

las dignas de memoria, que íc pódcm ver em Plu-

íarcho na iua vida.
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DOjufio.&dnro Tedro^nafce o brândo%

( Vede da natureza o dífconcerto')

RemiJJpi^Jem cuydado algum Fernando

^e todo O Reyno poz em muyto aperto:

^4e vindo o Cajlelhano devajlando

As terras fem dejefa^efltveptrto

*Z)e dejlruirje o Reyno totalmente

j

^e humfraco Rtyfazfraca afortegente.

Do 'lu^o, ^ duro nafce o brando. Depois da morte

d- LI. Rey Dom Pedio,qnc '^oy em Elfvemoz, hu-

ma ícgunda fcyra a 1 8.dc Jancyro de i ^Cy.lf-ndo de

idade de 47. annos , & nove mezes , dos quacs rey

Ve tirar Leanor a feu marido.Eííe Rey Dom Fer-

nando eUando conirattado com El-Rcy Doirt

Henrique deCaílellade cafar com a Infanta Do-

na Leanor fua filha ,
parecendolhenulhor huma

roolhcr caiada ,& fidalga chamada Dona Leanor

Telles de Menezes a tomou a (eu mando Lou-

renço Vaz da Cunha,bom Fidalgo, 6í leu vaílallo,

Sc le caiou com ella com grande vitupério leu , Sc

contradição do povo ,
pelo que não lho quiz con-

fentir , & ailim fe fi2erão muytas juntas para lha

titardecala , 6ccomo elle lhe não podeflereíiílir

cm Lisboa , rccolheoíe fugindo da funa do povo

ú Cidade do Porto,aonde cícapou.

^ue hum bayxo títfsor, aos /aTei enfrat^uece. Como
fabemos pela lição dos Uvros,&; nos eiilina aexpc-

riencia.-gente muyto nobre,£cfcientiiica,taz muy-

tas coulas mal fey tas {orçada da aífeyçáo, Sc amor,

ro qual com muyta razão chama aqui o Poeta

bayxo, pois faz aos homens fazer biyxczas: como

Salanião, hum Rey tão Sábio, que le pcrdeo poflaauc ue 47. annos, õC nove mezes , aos quacs rey- oaiaiDau, imui i\.c^ 1.4U 0..^^.^', ^^..^ .^
,.-

,
->

roudczanno?,,8coyromezes,& eáá iepulrado em amor de molheres , & hoje cm dia nao ha certeza

Alcobaça , foy levantado porPvCy feu hlho Dom de íua laivução. David que mandou maiaraUnas

rcrnando,fcndo já de idade de 27.annos. Efte foy ieu Capitáo^por amor de lua molhcr.Os quaes bai-

ítíiiiílo , St dcltuydado nas couias do governo do tão por exemplo ,
pcis hum dcllescra o maisía^

• - ° bio



Canto Terceyro.

bio Rey q nunca houve, o outro o principal Pro- XJt qui pacato fiatuife in orhe eslumnas^

phetade Deos:6c com tudoiílo os derribou.ôc Jo» iam dura traèeret metíiafUfífatmnvt

peou a íenfiíalidade.
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DO peccado tiveraõfempre apena

Muytos^que T>eos o qutz,&premittio

Os queforaõrQubar a bella Elenay

E com Apio também Tarquim o via: |
Toispor quem 'David /anto/è condena.

Ou quem o Tribu illu[trt àeUruio^

"De Benjaminj bem claro no lo enfina»

"For Sana furão,Sichem por 'Dina.

Do pecado tiveraÕ (empre a pena. MoHrra pof

exemplos quátos males faça a feiílualidadcTroy'*

foy deltruhida por Panz niho de Priamo Rey d«

Troya furtar Helena molher de Menelao Kcy
de Mycenas.na qual Virgílio, Sc Homero faliaraj

tão largamente liv. 5. ab i. Liví. Appio Givtnia-

clordel<KOina acabou mal prelo em ferros ,
p^r

querer tomar huma Virgmia a (eu marido. Sexco

Tarquino filho de Tarquuao o (oberbo de alcu-

iiha.toy caula de leu pay ler privado do Reyna, 5c

cJle acabar mal fora de Roma , por co.nnetCiT

íidulcerio com Lucrécia molherdeCoUacmo, Liv.

liv.i.Dec.i.cap.i./V David,por cometer adultério

com Bethiabe molher de Urias,iíutou logo De^i»

o filho que delia houve , Sc a elle houvera Jc dcl-

truhir fenâo fizera penitencia,5c chorara (cu pec-

cado. No qual tempo compoz aquelie exceiiciue

Plalmo Mtjinre met Oeus.i. Reg.cap. iz. Os iiiora-

doresde Guibádo Tribu de Beiíjamni forão mor-
tos,Sc a terra aírolada,por foiçarem huma molhjr

do Tribu de Lcvic. ip. £c ao.JuJ. A i^haraó Rey
de Egypto caftigou Deos íò por mandar lhe Ic-

vaíIemaealaSjra molher de Abr.iham.Geneí.cap.

I. Sychem filho de Hemor foy morto,& todos os

íeus,6ca terradeílruhida por tomar Diana a Jiicob

leu pay.Genef.cap.j.

141
'Pois fe ospeytosfortes enfraquece^

^^ , Hum inconceffo amor depatinado^

Bem nofilho de Aicmenafe parece^

^ando emOfale anda va í ransfarmado:

'De Marco António afamafe efcurece,

tom fer tanta a Cleópatra affeyçoaao.

Tu também 'Penoprcfpero ofantifte^

^Depois que a moça vtína Apúlia vijJe,

Amortnconcejjo. Amor ilHcito , 6c não perrnit-

lido. Filho de Almena he Hercules , do qu;il fica

.traitado neíle Canto , oytava 18. Eíle foy tão ;ií-

fcyçoado a Omphale Raynha de Lydia
, que fez

grandes eftremos por eila te fiar , 6c lavrar como
liioliitr. Donde dille Pj opercio iiv, 3. eleg. i.

OmpbaU intantum forma procefit honortin

Ljdia Cjgeo tmèia pinííii lusu.

A tanto cliegou i dizPropercio , a fermofurade
Omphale, que aquelle grande Hercules

, que no
tmindo havia feyco tão í^randes maravilhas , el^

quecido de fi, Sc de quem era,fiou, Sc lavrou entre

içolhereis.

f"
De Marco Antonk. Cleópatra Raynha do Egy-

pto foy caufa da deftrútirçâo de Marco António,

como fica efcritto no legundo canto.

Jutamhm Pett» prefpero e Jemtfie. Entende Anní-
bal Capitão valerolifiimo dos Carthagmeníes.

Chamalhe profpero pelas grandes vitt-oiias que
tinha havido dos Romanos. Delle,Sc da razãodo
nome, Peno, fica trattado neíte canto, oytava 115.

O que o Poeta aqui diz he , que também Annibal
lentio os eífe) tos do amor. Porque depois daquel-

la grande virioria de Canas , íe afieyçoou a huma
moça de biyxa forte na Apulhade maneyra que
foy cauta de lua perdição. Donde dille Petrar-

cha : /« trtumpho amorn.

l?altro Ufighvol<P Amílcar,^ no^lpiiga

Intanti annt itaii" tníta,^ Komu:

^li fcmtneíla tn fuglta il prende,^ Itega.

yfs quem pôde livrdrfe por ventura

^ _ 'Dos laços, q amor arma brandamente

Entre as rojas,& a ntve humana^^ pura,
Oour0,& o alabajiro tranjparente>

^em dg humaptregrinafermofura

i

"De hum vulto de Medufa propriamente

,

§ue o coração converte, que temprefo.

Empedra nãOj,mast:m ae/ejo acejoi

Entre roías. Neftevcrfo, Sc no feguinte tracta

das cores da fernioiura.

De ha vulto de Aíedufa.Quc foy' Medula fica duo

neítccãto.oycavayí.

Fé vio hu olharJeguroMí^ g^flo hado
^ Hua fuave.tê arigtltca txcellenciay

^.e em/íejiàfépre as almas trásfirmado^

^le tavíjfe contra ella reÇiflencta^.

"Desculpadopor certo efíâ Fernando

Pavaqiwmtem de mor experiência

Mas antes tendo livre afantefta.

"tormuyto mais culpado ojulgaria^

Defculpado for certo efid Fernando, Eftc he EI-

Rey Dom Fernando , o qual ie caiou com huma

mulher calada , tomandoaa feu marjdo, comoef-

crcvemos nefte canto. A linguagem do Poeta aqui

em drzcrqueeftá deÍGulpadoEURey DomFer-
nand.o,he mais galantear que verdade.E lempre o

noílo Luís de Camões tem hum dclcuydo dciies t|

pudera efcular. ^4

\
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DO GRANDE
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luís de CAMÕES.
Commentados feio Licenciado Manoel Corrêa,

ARGUMENTO.
Acclamado Joaó de Pedro herdeyro,

Convoca Leonor ao Caílelhano,

Oppõemíe Nuno intrépido guerreyroj
Dafe batalhajvence ò Luíitano:

Quem a Aurora buícar tentou primeyro
Pellas túmidas ondas do Occeano,
E como ao Gama coube efta alta empreía,'

Por affinar a gloria Portugueza.

CANTO QUARTO.
Nefic canto tratta o Poeta da grande felicidade d'El.Rey Dom Joaõ o Primeyro

nas coufas da guerra : dos grandes defcjos que El-Rey Dom Joaõ o Segundo
teve de defcubrir a India,o que pos em effey to El-Rey Dom Manoel,

mandando a Vafco da Gama por Capitão mòr.

DEpois da procelofa tempeflade,

NfíUtum/ifombraM fihilante vento^

Traz a merihãaferena claridade^

Elperariça de poíto^^falvamentOl
aparta o Sola ttegra efcuridade^

Removendo o temor aopenfamenio,
yiffi no Reyno forte aconteceo,

1)epoisqueo Rey Fernando falleceo.

pefeh Ja procellofatempe/íaJe.ETT) tal cflado efta-
vaó as coulas dos Portugiiezes ,& táo arruinada,

&; perdida a terra com os delcuydos , ôc mao go-

verno d'El.Rey Dom Fernando, Srcraó tantas

a« revoltas,& diflenfóes no Reyno,que íicaraõ os

Portuguezes com a nova fucccílaõ d^EI-Rey
Dom Joaó o primeyro feu irniaó , como ficaó os

queefcapaõ de alguma grande tormenta, Sc tera-

peftade.

Depois cfue Ftrnaniíofalkcie, El-Rey Dom Fer-
nando falleceo em Lisboa a io. de Outubro de

1585. Depois de fua morte ficou o Reynn quieto,

5v cm outro cíl^ado differcnte, por rcr por Gover-
nador , Scdefcnfor a Dom Joaófíllio d'El'Rey
Dom Pedro , 6c de Inima Dona Tarefa com que
nãofoy caíndo,oqual depois de cotnmum confcn-
timento do povo íoy levantado por Rey cm Co-
imbra,a cinco dias do mezdc Abril de luil trezen-

tos
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^H/iadas de Lms de Camões Commentadesl ,in

deagora he a cadea dacorte. o que fez pbria-
bir pela honra de feu irmão

, & acuuir a hunia taó
grande , & publica infâmia.

POrquefe muyto os noffos dejejàraõ^
quem os danos^ér ofenfas vavingandOf

Naque!les_, que tambémfe aproveytàrão
Do defcuydo remijfo de Fernando:
"Depois depouco tempo o aícançàrao,
}oanne/empre illuflre levantando
For Rty como de Tedro mico herdeyra
Ainda, que bajiardo^ verdadeyro.

As elle emfim com caufa deshonrado,
'Diante delia aferro frio morre,

"•Be outros muytos na morte acompanhado,
que tudo ofogo erguido queyma.à- corre
Sljiem como Aftianaz precipitado
{àpn lhe valerem ordens)de ai:a torre,

Nat^uelks <jm também fe aprovtytâra» ão deÇcmào Aquem ordens nem aras,nem reÍPevto*
m:ffo de Fernando mes faé os Caftelhanos os ^emnúporruas.&empedacosfeLuaes cm tempo d^EI.Rey Dom Fernando fize-

>'^^^*J:'eaaçosjeytO,

ão muytos males,8c perdas nas terras &-penrp Hf- a a«
orr.gi,por não .erL R=y que ordeS:,^ afC^VflZSr^-^frf '"''/"l''* 7*^ "^/'^"'''^^""lomacha, oqual foy lançado de

huma torre abayxo quando os Gregos entrarão
3

^ Erifto ordenação dos Ceos divi/í4^

j^Porfmaes muyto claros ferhõfirou^
hjando em Évora a voz de huma mininet
'nte tempo falando o nomeou:
: como coufa emji que o Çeo dejlina,
lo berço o C6rpOy& a voz alevantou,
'ortugal^Porutgal^alçando a mão,
ytjje^pelo Rey novo Bom João,

^udo em "Évora a vez de huma minina. Conta
Chronica deíle Rey.que huma minina de oyto
eles hlhadehiim F.íí-/.v/5r. Ar.»o j„ u J

na Cidade de Troya. O mefmo diz aqui o Poeta,
que aconreceo cm Lisboa naquella revolta.quan-
do o Mt ílrc matou o Conde

, porque hncáraó da
ScâbayxooBifpodaCidadc, Caftelhano dena-
çao

, & natural da Cidade de Samora
, por nomeDom Ma.tmho. Do qual as Chronicas dizem que

era huní homem muyto virmolo, honrado, & lem
cu ipa alguma. Matáraó também hum Clérigo, &hum T abeliáo.quc com o Biipo cftavâo,& outros,
o que tudo nas Chronicas fe pôde ver.

POdemfeporem longo efquecimentoefes filha de hum Èá; io An s d Evorre^^ P ^aemjeporem longo efquecimento

> no berço le levantou,Mn^LtiKanra.o^" 1 /V^^^ mortaes.^ue Roma vio,
«mamão alçada : Portugal, Portugal Portueal

^0feroz Mario,& do cruento
)r EURey Dom Joaó. O qual foy notado & ti

^0^^'^^V^^^^doo contrario lhefugto
>por milagre, & certificado, quando foy levanl

^'"' '-^^ Leonor,que ofentimento
do por Rey porque os moços de Coimbra

, & ^^ »^(>yto Conde, ao mundo defcubrto,

-ophetlzadn
^''-? •

'/^"^^^«^'^«••^ o noílo Rey Faz contra Lufitama vir Cafíella,
ophetuado,8ccrudoporDeospara,flb.

'Di^endoferfuaflha herdeyra delia.

4
A Lferadas então do Reyno asgentes^ Com o odto, q occupado os peytos tinha,
bjolutascruezas,& evidentes,
izdopovo^ofuror por onde vmhai
atando vão amigos^^parentes
'O adultero Condey^ da Raynha,
m quemfua incontinência deshonefta,
'ais^depois de vmva,mamfejia.

Do adultero Conde, Eftehe o Conde Toaõ Fer-ades
,
com o qual a Raynha Dona Leanor t /-

a mfamada
,& com tudo não queria deyxar de

"Feytas de feroz, Mário, é" do cruento ScyUa^r^tíando
o centrarto lhe fugto. Scylla , & Mário forâo dois
Capitães valerolos entre os Romanos , mas taó
contrários hum do outro,que le faziaõ todo o mal
que podiaó,& finaladamente íe efcreve de Scylla,
que vindo da guerra contra Mytridathes Rey do
Ponto

, entrando em Roma mandou degolar fcis
niil peflbas

, que feguiáo a parte de Mário , pela
crueldade que para com os íeus havia uíadu, eni
fuaabfencia,como conta Plutarcho, Appianocon-
tade Mário

, que alem de não perdoara peílba
que lentiíle feguir as partes de Scylla,mandava ar-
raftrar

, defpedsçar , & pór pelos lugares públicos
as cabeças dos mortos , & lançalos aos cées , aves,

Síbclla5feraSj,queoscomeí1'em, & ulavaouiias

muytus



l,vr.s crueldades, qSe os Hiftoriadorescontaó^e foy filha do Conde Dom Sancho. L o de

J^t^tmCntfpiuta^^^^ cm fuás vidas. Morre- L.aó por parce de fua molher Dona Sancha,irm*

^- LSovTverâo r^^^^^
d^t^l-Rey DomBermudo. FoyefteRey muy o

fn^sToprH m os por nlo vu" âs de leu initn.go Cavalleyro.6c affeycoado a gente de dpinto,peU>

£AFa ^ò audSem morreo em hum lugar de que todos os moços Fidalgo, orphaos ÔC que fi-

'Stle's por nome Pufol , d. huma uifirmidade ováo lem pays,recolhu cm fua cala, ÔC mandava

LUnoK &í"ja,cuberto, £c comido de criar.&enftnar todas as boas artcs.E entre outros

Shos Vqa-lc o que e crevemos no canto 3. oy- fcy hum Rodrigo de Btvar que depois foy cha.
piolhos, veja ic o que c > j ^ .,^^ ^.^ ^^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^^^ ^^^ valerolo nas

^"lllcontr* Luímnia vit Cafidk- Êl-^^y Dom armas, ôc ganhou muytas terras aos Mouros, ha-

Fernando n*ll por fua morte a fua filhi Dona vcndograndes vutonas ddlcs.hftes lao Fernan-

^clm/calarcom El-R«y Dom Joaõ de Caítelia do,& Rodr.go , de que uqui o Poeta tratta
,
&as

ror herdeyra do Reyno de Portugal, o que moveo Chronicas largamente.
f ^ ^

L Po tu o «ezes a logo levantar por Rcy ao Mel- O^ cãfo, Uone(es,c,jHemeco^ .1 Mourcfoy nas ar.

•t. de Avfs Como Ll-Rey de (Jaítella loube da ma, excdUnte. Põem primeyro os L.oneies.porquc

í^one do fogro, & foy avilado pela Raynha lua lo- eftes laó os verdadey ros Laftelhanos : & aílim os

ora acodio logo , mas foy desbaratado com ajuda

loCondeftavei Dom Nuno Alvares Pereyra.

.
j,

Eatrizera]afiha,(^uecafada]

J~J Co' o Cafielhano ejtâ
,
que oReyno^d^i

ToYfilha de Fernando reputada^

Se a corrompidafama lho concede:

'Com efta VOZ Caftella levantaaa,-

é)izendo,que ejtafilha aopay (licede^

Suasforças ajunta para as guerras,

2)^" varias reg^^ens^de varias terras^

Se a corrompida fama lho concede^. Pela fama qije

a Kaynha tinha com o Conde. ^

8

VEm de toda a Trovtncía.^ de hã Brigo]

(^Sefoy)jâ teve o nome derivado^

*T>as terras,quf Ferriando,^ que Rodrigo

Ganharão do tírano,& Mauro eftado:

Não tfttmão das armas o perigo^

Os que cortando vão co" o duro arado.

Os campos Leonefes^cuja gente

Co' os Mourosfoy nas armas excellentel

Vítn ituàa a Vrovintia e^ue ãt hum Brigo. Eíle

Brigo querem alguns folV* quarto Rey de Hefpa-

rhanoanno antes do Nalcimento de Chnllo de

1905. Outros dizem ,
que aíTimefte, como Luio,

Tago , & outros, que alguns nomeaó por Reys

delias partes , nunca cftiveraõ nellas. EaíTimo

Poeia nclla oytava falia de Brigo com efta lalva.fc

foy,porquc em coulas taó antigas, & taó defampa-

radas de memoria ha muy pouca certeza.

Da terrts cjue Fervande , & cjUt Rodrigo. Efte hc

El-Rcy Dom Fernando , filho d''El-Rey Dom
SanchoomayorRey de Navarra , começou de

aeynar em Caftella," &c Liaó noannode loiy.O

rcyiio de Caftella houve por parte de fua máy.

antiquiíTimos Reys de Helpanha le intitulaváo

ReysdeLia© ,
porque efta foy a primeyra terra

que foy tomada aos Mouros, depois da deftruiçáo

de Helpanha, em tempo d-El-Key Rodrigo ul-

timo dos Godos, & eftes le houveraó nelle tempo

muyto honradamente contra 05 Mouros.

S vândalos na antiga valentia^

jiinda confiados^Je ajuntavao

'Da cabiça de toda Andaluzia^

@ue do Guadalquivir as agoas lavãot

ji mbre Ilha tambémfe apercebtaj
^

§ue antigamente os Tyrtos habitava»

2 razendo por tnfigmas vtrdadeyras

As Hercúleas ct^lunnas nas bandeyraSj

r Oj Vândalos na anúgua vaknúa.^(tcs faó os An3

daluzes chamados alliin per trazer lua origem dos

Vandalos,como le trauano canto tcrceyro.

A nobre tlha também (e apercebia. Efta he a ilha

Cadis,a qual antiguamente le chamou Erythreya.

Fundou-a a gente deTyro Cidade de Phenicia,

pelo que lhe thaniaô os Poetas Tyria por epithe-

fo. como Lucano, Tyrijs c^inGadibus hofpes aJjacet

Eos que fc acharão em Cádis fundada pelos d(

Tyro.Eftes.diz o Poeta,traziaó por inhgnias^nai

bandeyras as coluranas de Hercules ,
pelas dua

eolumnas,que Hercules aqui pos , como Ic cont!

no terceyro canto.

IO

TJnibem- vem la do Reyno de Toledo]

Lidade nobre,& antiga.a quem cercandi

O Tejo em terno vay fuave,& ledo^

^ie dasferras de Conca vem manandoi

A vos outros também naõ tolhe o medo,

O íordidos Galiemos^dur o bando^

^le para refiftirdes vosarnia/les,

'a aquelles^cujosgolpesjã prova/les.



^ , _ Lujiaãas de Liús âe Camões Qúmmentadosl t2t^r««5«« vm d,Rey„, de 7oleJo.O Reyno de eido dosPhilvfteos , como le pÓde ver nol"âToledo fe chama affim de huma Cidade principal, dos Juizes, d cap. 13. ufque ai caíii.
«cmetropoliíua.pelaqual paflaoRioTejo, CO-

f J '^ f /

mo aqui diz o Poeta,cujo principio, & nacimen-
to hc nas Serras de Cuenca, Cidade de Caftella a
velha. He Kioaflãs conhecido , & nomeado em
Hefpanha.oqual entra no mar de Calcais quatro
léguas de Lisboa.

Aiiudles cujos golpei já provdjíet. lílo diz porque
El-Key Dom Sancho de Portugal entrou por
Galiza, Sc tomou a Cidade de Tuy, Ponte Vedra,
5c outros Lugares, Sc fez grande deílroço, Sc ef-
:rago na Terra.

TAmhem move daguerra as negrasfurtas^
Agente Bizcainhaique carece

'DepoUidas razões^é- que as injurias,
Muyto maldos eflranhos compadece:
4terra de Guipuf:ua,& das Aflurtas,
^«f com minas deferrofe mnobrecen
drmou delle os foberbos matadoresy

Fará ajudar naguerra ajeus fenhores.
\

M
NAõfalta cmrazõesiquem defcoucerte,

T>a opinião âe todos^na vontade
Em quem o esforp antigofe converte
Em defufadará- mà deflealdade:

"Podendo o temor maisgeladotinerte^
^eapropta/yê naturalfidelidade,

NegãooRey,&apatrta^t$feconVem
Negaram {como 'Pedro) o 'Deos^que temi ^

Negarao,sotíito Pedfo,ç Deot qiKUm. EftandoEl-
Rey Dom Joaô em Abrantes com muyto pouca
gente , & labendo como El-Rcy de Caftella vi-
nha com grande poder todos os principaes , que
comelle cítaváo tbraó deparecer, que fe reco-
Iheflem , Sc nâo cípcraUcm a El-Rey de Caftella,

porque alem de trazer hum muyto podcrofo exer-
cito de Caftelhanos , vinhaó também de miftura
muytos Portuguezes , que le haviaó lançado da

, .
banda de Caftella.Os nomes deites põem a Chro-A gente Bifcatnba, que cérect de polida» razSee.Diz nica, Sc diz.como aqui o Pocta,quc por medo dos

orno tambcni decerao a Portugal em favor Caftelhanos ncgaraô fua patria.Sc a leu Rey,8c fe
b.i-Key de Caftella feu Senhor gente de Bil- os apertarão mais,tem a pufilUnímidade tal natu-
ayá,Guipufcua,5c das Afturias. reza , Sc faz tào grande impreflaó nos ânimos de^rmo» deíki o, foMos matadora. Eftes Reynos quemella toma pofle.que negarão a Deos, como
ueaqui o Poeta nomea tem grandes minas de fez o Bemaventurado S.Pedro» que negou a feu
!rro

,
das quaes partes fe provê toda Hefpanha. Meftre , como he notório , Sc le póJe ver nos Sa-

2iD que diz
: Armou delle os foberbos matado- grados Evangcliftas. Matth.Ki.Marc.i4. Luc.zz.

;s. Armou defte ferro, os que vinháo de todas as Joan i5.

'Sllt^.l^r^!''''^''''"
«^ P°'-^"g"«^«-.Gha. Temor geUdo, ^-inerte. Medo frio, Sc froxo,peb

ebue fizera?.*

^^"^^^
"^° effeytoquefaz naqucllesdcque toma pofle. '

12,

rOane^aquemdopeytooesforçõcrecel
Como a Han.SaõHebreo daguedelha^
'F&Jto que tudo pouco lheparece,

'OipouLos defeu Reynofe aparelha:

\
nãoporque confelho lhefalieçe^

'os principaisfenhoresfe aconfelha
ias sópor ver dasgentes as fentenças
lue fempre ouve entre muytos diferenças,

hanne ajuemdo fejto eiforço treee . como a SanfaS

T^A J"''''^^'
^'"'"^ ^°y Hebreo denaçaô

Ihode xManue do Tribu de Dan. Foy milagro-
mcnie dado por Deos a Manuc lendo cfteril fuá
lolher

,
para deftruição dos Philifteos inimigos

a leu povo. Tinha a fortaleza nos cabellos da
ibeça. Lm quanto cfte fegicdo de fua valentia
nao loube

, não havia coufa, que Ihcrcfiftifle:
as depois que le confiou de Dalida molherdef-
)neíta

, Sc cila lhe coitou os cabellos, ficou eíle
|tro homem particular : pelo (jue logo foy veií-

H
MAs nuncafoytque ejíê erroféfenttjfe

Noforte D.Nuno Alvares^mas antes

j

^ojio que emfeus irmãos taS claro o vtfje.

Reprovando as vontades inconjiantes:

AaqueUas duvidofas gentes diffe, ^
Compalavras mais duras,que elegantes,

A mão na eCpada iradOt& naÕfacundo.

Ameaçando a terra,o mar,^ o mundo,

Mat nunca foy ifite ejle trro fe fèntife. Ainda qué
dous irmãos do Conde Dom Nuno Alvares eraõ
lançados com Caftella,não foy parte para o Con-
de o íazer,Sc hir contra lua pátria.

Com paUvras mait duras ejue elegantes. O Poeta
guarda aqui as regras da Rechorica , como acon-
lelha Horácio na lu<f arte.

; boneratum ftftrte reponit Acbillemt

ImpgtVi tracuvdui^inexorabUiSt acer.

ÍHrísncgtf (ibi data nthilnon arrogtt armitl



Tratando Horácio aa obngsçáo que tem os ho-

Tnens que haóíle efcrever as vidas , & çoftumes l 8

fanardes em Achíles (que entende por qualquer JX. Igual ao Rey^que agora levantafies,

ioldado valerofo) fazco diligence , & colérico que T>efharatarèis tudo o que qutJerdeSy

n&o dé nada por rogos,aipero,que não tenha con- G^ianto maisy a quemjà ãesbaratajter*

ta com ievs, & tudo leve pela efpada. Por iíto diz £^g com ifio emfim vos naô moverdes^

nefta oytava o nofib Poeta, fallando de Dom Nu-

no Al vares como Capitão valerofo , quenáo era

facundo , & que as íuas palavras eraó mais duras

^ue elcgantesjôc que tallavacoffl a maó na efpada.

^5

^0penetrante medo,que tomajiest

Atay as mãos a vojjo vão receyo^

'§lm eu (ô r efifiirey aojugo alháyo.

Ataf ai mãos ao voffo vão receyo. Deyxayvos Ço2

J)ear, & vencer do medo, pondevos de parte, que

cu (ó refiftirey ao inimigo , & vos livrarcy do ju-

C^
Omojagente illuflre Tortuguefa ^„ ,^ ^ „_ - .„-

.

j Ha dehaver,quem refute opatrk Marte-, go.ôc cativeyrp.cm que vos quer por

€omo,d€fiaTrovmciayqueTrimefa

Foy dasgentes naguerra em toda parte:

Ba de/atraquem, negue ter defefd,

éuem negue afè o amor,o esforçoM arte,

^Jje Tortuguezy^por nenhum refpeyto^

Opróprio ãeyno queyra verfugeytOi

O fátrio
A/ayíc.fGuGrra çm defençâa de/ua pá-

tria.

ta

Omo^nãofois vós mda os àec,endente5\

^ ^ T^aquellesique dehayxo dabandeyrãi

$0grande Enriquez,feros,& valentes,

Vencep ejtagente taõguerreyrai

^ando tantas bandeyrasJantasgeíites^

"Puzeraõemfugida de maneyrà^

^ejeteiltuflres Condes lhe trouxeraÕ

Trefosi afora aprefa,que tiveraõ.

Sete iUttfim Condeu Veja-fe o canto terceyro

oytava 34.

17

C'7
Om quemforao continofopeadosi

j Efieside quem o eflais agora vòs

,

'PorT>inizMfi^ filhofuhltmados,

Senaõcos vojjosfortes pays,& avosí

"Pois/e comfeus defcuydosfiupeccados,

fernandoem talfraquefaaffivospos,

Tornevos vofas forças o Rey novo.

Se be certOyque co Reyfe muda opo^o.

19

E'V fdcom meus vafallos.tê com efial

(E dizendo ifio arranca meya efptda)

^efenderey daforça dura^&infefiay

Aterra nunca de outremfojugada:

Em virtude do Rey, da pátria mefia^

"Da lealdadejà for vos negada^

Vencerey,naè fóejles adverfarios.

Mas quantos a meu Reyforem contrários^.

Força infefia. Força contrariai

- Pátria mtfia. Pátria triíte.

10

BÈm como entre os mancebos recolhidos^

Em Canufio,relíquiasfós de Canas

^

Jàpara fe entregar, quafimovidos,

A Fortuna dasforças Africanas:

Cornelto moço osfaz,que compelidos ^

'Da fua efpada jurem ..que as Romanas

Armas naê deyxãram^em quanto a vtda

Os naõ defxar,ou nellasforperdida.

Bem conto 0% manctbot rtcolkUoi cm Cânula reli

miai lis de Canas. Conta Titolivio na terceyr

Decadaliv. z. cap, 8. que depois daquelkgrand

cftrago, que Annibal fez em Canas, alguma d

eente dos Romanos fe recolheo a hum lugar cha

mado Canufio , perto de Canas. E cftando todc

delcorffioados , &: para lecncregar a Ambal ,
l u

blio Cornelio Scipiaó mancebo de pouca ídad

Vor Dm». Efte Dom Dinis foy o fe.to Rey de arrancou da efpada Sc os ^^^Ò"»-^^;' ^^'^
"^^^^^^^^

Portugal,Sc leu filho Dom AfFonfo.o qual venceo í^jriparanaoasbandeyras Ron a 3
Sc qucpc

aos Mouros do Salado , em ajuda d'El.Rey de cilas morrenaoconna os Cauhjgncnlc^^^^^^^^^^

Caftdla.Ffr«^«./« em taltracjuefa affim vcs pos. Atús caufa de fe nao acabar de pcidci « ™5'' '

trattey da fraqueza de Doi Fernando. que pelo mefmo modo acontccco
^^

Conde Do

Re nov.. Èl-Rey Dom Joaô o primcyro . de Nuno Al varcs.ccmo o nollo l octa aqu. conta,

que himos irattando na oytava i. f« pôde ver mais largo nas Cluoni.as. Da bat.



Lufiaâasãe Luís de Camões Commentadssl
iha de Canas fe veja a no/Ta annotaçáo no cerceyro
canto,oycava ii6.

"^^í

21

EJta arte ageteforça^^ esforçaNano^
^ue com lhe ouvir as ultimas razões.

Removem o temorfrio , importuno^

Regelados lhe tinha os corações:

Nos animaes cavalgão de Neptuno;
Brandindojé- volteando arrsmejfõesl \

VaÕ correndo,^gritando a boca aberta,

yiva ofamofo Rey,que nos liberta.

de barcos , com todo Teu exercito , que era innu-
meravel , & tanto que dizem os Autores íeriaõ

hum conto 8c duzentos mil homens. Com toda ef.

ta gente foy vencido no palVo Thermopylas por
Leonídes Capita© dos Lacedcmonios , ÔC depois
no mar com a gente que lhe ficou de Themiito-
cles Capitão dos Athenienles. E finalmente foy
de todo perdido , & desbaratado, ôcelcapouctn
huma trifte barca. Ficou táo enfiadado da guerra
que nunca mais tornou às armas.

24

DOm Nuno /Alvarez digo^verdadeyro

Açoute djefoberbos Caflelhanos^
jNepcuno.íaò os cavallos, porque Neptuno foy o ContQJà o fero Huno o foy Primcxro,

FroC^evrn ^
"''""

'
"'"'"^ ^'' '^"^ "°- ^'^''^ Francezes^pa/a Italianos:

canto tcrceyro , oytava 51. r\. 4-^ , i f r n' '
- ^utro tambémjamo/o cavalleyro

^e a ala direyta tem dos Lujttanosi
^ ^ Aptoparamandatosyò regelas,D As gentes populares, huns approvh Mem Rodriguez/e dizje Vafconcelos:

A guerra^ com que apátria fefojlmha:
Huns as armas alimpãoy&renovãot
^ie a ferrugem dapazgajiadas tinha:
Capacetes eJhfão,peytos provão^
Armafe cadahum comoconvmhai
Outrosfazim vejiiáos de mil corei.
Com letraSi^ tenções defeus amores,

te de pé, que vay no meyocuberta,'& guardada
Dat gemei popularei huns aprova». Na gente po- como hum paíiaro cobre, & ampara com íuas alas

piWar nunca houve contradição, alguns Fidalgos o corpo,
contaó as Chronicas

, que lhe parecia mal a guer-
ra. , porque tcmiaõ perdcrfe. Ou ufa da palavra
populares no rigor da língua Latina

, que he gen-
te de toda a forte alta,Sc bayxa.

^3

COm toda efia lujtrofa companhU^
Joannefortefaeda frefca Abrantes

^

Abrantes,que também dafontefria^
íDo Tejokgra as agoas abundantes:
Vsprimeyros armigeros regia,
^empara reger era os muypojfantes
Orientaes exércitosfem conto,
£om quepagava Xerxes o Hellefpontoi

^ «Oí prmeyroi armigttos regia. O Conde (lavei
Dòm Nuno Alvares , como aponta na oytava fe-
guinte.

Ahrantes, e^ue tantbem da fonte fria do Ttjo logra as
eguai ahunàantes. Poi-íiuc o Tejo paía junto á Vil-
4a de Abrantes.

r?-Com (jue pafavaXerxes o Helefponto. Xerxes foy
filho de Dário o mais poderofo Rey que os Perfas
íiveraó. PaíTou o Helefponto

, que hoje chama-
dos o brago de S.Jorge , fcyta nelia huma ponte

Cemo jâ o fero Huno o foy primejro. Efte he At-
tilaRey dos Hunos de que fica trattado no can-
to j.oytava 14.

pMe » ala dtreyta tem dos Lufitanou Ala he pro^
priamente a ala do paíiaro , acuja lemelhançale
chama ala no exercito a gente de cavallo,que vay
pela maãdircyta,ôc efquerda para amparo da gen-

E7)a outra ala^que a efla correfponde,

Antãa Vafquez de Almada he Capitão

^

^e depois foy de Abranches nobre Conde

^

'ÍDas gentes vay regendo afejtra mão:
Logo na retaguarda naÕ fe e/conde

2)áj quinas,^ cajielíos opendãot

Com Joanne Rey forte em todapartel

^e efcurecendo opreço vay de Marte,

Antaõ yafsftiez, de Aímada.Kú.e foy hum dos do-
ze Cavalleyros, queforâo a Inglaterra pedidos

pelas Damas daquclle Reyno para as defagravar

de certos Cavalleyros Inglefcs , que as afrontarão

publicamente,ao qual El-Rey de França,por <eu

esforço , & cavallaria deu o Condado de Abran-
ches. O noílb Poeta tratta deites Cavalleyros no
canto íexto, aondeeu eícrevi delles, o que pude
achar ,

porque não ha memoria perfeyta dos fey-

tos deftes Cavalleyros , pelo que alguns tem a

Hiíloria por fingida.

T^ Stavaõpelos muros temerofas^

E de hum alegre medo quajifrias

^

H9'



Çjí Vanto-^(aHk
Rezando as mãysJrmas Jamas.ó' efpo/as, mçímo mez , 6c os Poetas tem cfta licença

;
coma

*Pormetendojejum,& romarias'.

Jà chegadas ejquadras bellko/as

dJefroHte das imigas companhias ^

Gue com gritagrandijjima os recebem

^

^ tíjdas grande duvida concebem.

diílemos em outra parte. BaecÃo âas uva\ tira o âosn

tKofío. Não diz aqui o Poeta que no mez de Agol-

tofe faz a vindima , fe nâo quer moftrarque na

líiezde Agofto faó já as uvas maduras.

Eu finala trombeta Cajlelhana,
E todas grande duvida cmcekm. O que as Chro-

nicas dizeni,&; parece GonfQriTieârazaõhe, que os

Caílelhanos cuydavaô não ler pòfíivel efperarem Quvioomonte Jttabro/è Guadiana

os Portuguezes à fua fúria, com tudoiTifto coroo /itra^tornou as ondas áe medrofOj

Honendoifero^ingente,& temerofOj

concjwuaváo na porfia de pelejar , íicàraò algum

tanto temeroíos.
Ouvio o'T>ourOi& aterraTranfiaganaj

Correo ao mar o Tejo duvidofo

B as mãys^que o jorn terrível efcutàrao,

Jlospeytos osfilhinhos acertarão.

Ouvia o mente Artabro, A efte monte Artabrõ

chamaó os Geographos por outro uomZiMagnum
pumontortum Ulylji^onenfe. Cabo grande , cabo de

Lisboa ,
per começar na lua Comarca. Hoje fe

chama Cabo de finis terrse. Guadiana a que os La-

tinos chamáo Anãs, nafce junto à Serra de Alcar-Í

raz , &juntoahum lugar chamado la puebla de

Alcácer , ie mete debayxo do chaó , £t vay lahiç

dallia dez léguas.

TmaTrtínfiagana. Terrado Alentejoà

i9

aVsntos Yojlos alíífe vem/em cor]

^e ao coração acode ofatigue amígO\

Í7

Efpondem as trombetas menfageyras

Tijarosfíbilantes/S atambores^

Os Alferes volteaó as bandeyrasy

^e variadasfaõ de muytas cores'.

Era mJeíQtemfo^ qtte nas eyras

Ceres ofruytodeyxa aos lavradores

,

Entra em Ajlrea o Sol,no mez de AgoJiOf

SMchodas uvas tira o doce mofio,

'Er» no Ceco tempo, e^tte nai ifrai Cens ofruyto àfXA

aoí lavradores. Defcreve o tcmpo,em que foy eíla

batalha.Os Andgos tmhaoa Ceres por Deofadas

•lementeyras , ík mais fruytos da terra : pelo que a

•'pintaváo Icnrada cm cima de hum boy com huma

'«nxada na niáo£Íireyta,êc luim cefto naefquerda,

& rodeada de lavradores cora feus petrechos , ôí. _
jnftrumentos de agricultura , dando por eííes ro- ^íe nosperigosgrandes O temor

deos a entender , que ella fora 3 inventora ,& fe-

nhora de todas as coufaSjque a terra produz. AíTim

iO nofib Poeta aqui moftra,que efta batalha foy no

eíl.io, em dizer: Eranoíeco, tempo que nas eyras

Ceres deyxa o fruyto aos lavradores.. .Eabayxo

declara o niez,qus foy Agofto. •..',..•; .!- ._

Baccho dai uvas tira o doee mofto. As Chronicas

particularizando mais o calo dizem o dia que foy

a humalcgunda feyra quatorze dias do mez de

Agofto, vtfpera de Noíla Senhora da Aflumpçaó

de 1385. De Ceres trattey no terceyro canto,

oytava 6i. Aftrea, de que aqui falia o Poeta, foy Hnns leva a defenfaõ daprofria terra,

filha QeTitano,& Aurora.No tempo,que feu pay, Outros as efpcranças deganhala:
& léus irmãos os Gigantes trabalharão lançar Logo grandeTereyra^em quemfe encerra
Júpiter do Ceo ajuntando mu) tos montes altos,

'jTodoo valor Minieyrofe affmala,
& pondo hunsfobre outros. Dizem que Aftrea cj^^^.^.^^^ J^^^f^l^'^^,^raemfimfcmea\
femprefoydç contrario parecer , Seque em tudo ±; ^«^1-"^""^' >w

^
/ j

•o que foy na íua mão ajudou , & favoreceo a Ju. "Dos que tanto a defejaojendo aíbea.

pitcr
, pelo que depois que vcnceo os Gigantes a

pósnoCeo,, & lez delia hum dos Signos do Zo- Cewrçafi a travar a incerta guerra. Chama %

Íiaco,oquali€m vn>te6c feis cftrellas. Efteheo guerra incerta
;
porque leu fim he incerto ,

como
Signf) a que os '\ftrononnoscham 'O virgem, no á'íí\eC\cQ\o:Be]Urumcxitusivcertt(Hnt. O fucccllo

qual entra o Sol a vinte 8c três dias do mez de da guerra laóinccrtos,como lemos nas Hiftonas,

Agolto,nem hc inconveniente que o íucccfto def- que muytos grandes exércitos foraõ vencidos de

ta batalhatoflcaquatorzedc Agofto, 8c oSol en- outros niuyto pequenos, pcloqueuefta matéria

uçncítc Signo» vmtcôi trci. Bafta ler tudo no não ha csiceza algum*. -o-.- *

^^K
— - « --- -. - .-. - ^^n,

He mayor muytas vezes^que ofertgoi

E feonaõ he,pareceo,que ofuror

'De ojftnder^ou vencer o duro imigo.

Faz naõfentir^que hcperda grande,^ ^drâ\

''Dos membros corporaes a vida cara.
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C"^
Omeçafe a travar a hicerta guerra

j

! 'De ambaspartesfe move aprimeyra ala.



Lufíààas ãe Lms de

fímt leva a hfenfat dapnpàa ferrdt.Eftes eraó os

Portuguezes , que pelejavaó pela defenfaõ de fua

patna , a qualosCaftelhanos muyto defejavaõ,

í)áo fendo fua,nem tendo direyto nélia.

Logo o grande Pereyra. E.íle he Dooí Nuno Al-

vares Percyra : illullre fundanjento da Cafa Re^I

de Bragança.

A"pelo ejpeffo ar os eftridenieí

FarpÕesJetaSi'^ vários tiros voãO,

'Dehdyxo dospès duros dos ardentes

CavalkSj treme a terrados valles foão:

Efpedaçâofe as lanças^à' asfrequmtes

^edas CO as duras armas tudo atroas^

Kecrecem os inimigos febre a poucA

Gente dofero Munot^ue os apouca»

Gente d» fero ISfitm. Fero Nuno he Dom ÍSTuílct

Alvares Pereyra • a que chamou na oycava acras

lómente Pereyra, &aqui Nuno, coftume muyto
ufado entre os Poetas nomear as peflbas huaias

Vezes pelos nomes proprioí? , outras pelos ibbre-

nomcs,& outras pelas alcunhas, queporalgu.it

acontecimentOjOU de bem,ou de mal tem.

Is alli feits irmãos contra êlle vão

(Cafofeo j & cruel) mas não fe efpanta^

^.e menos he qmrer matar o irmaOy

^emcontra o Ryt& a pátriafe levantai .

^Jjeftes arrenegados muytos faõt

No primeiro efquadrãOiquefe adiantai

Contra irmãos^<ê parentes fCafo ejiranho,

^aes nas guerras civis de Júlio Magno»

fl««í5 nai guerrat civis de luUo Magno. Como
áconteceo nas guerras civis entre Cefar , & Pora-
peyo

i tão celebradas por todos os Eícritcores , Sc

Jobre as quaes íez o Poeta Lucano a fua Pharlaliaj

& nós trattàmos no tcrceyro canto, oytava yoju*
lio Magno he o grande Júlio Ceíar % dequetrac*
támos no canto primeyro*

O Tu Sertorio,ò nobre Çoriotano^

Catilinaj& vofoutros dos antigos^

^e contra voffas tatrias,com profana

Coraçãoj vosfizefies inimtg^os:

Se là no Rtyno efcuro de Sumanot

Receberdes gravifjímos caftigos,

*Dtzejlhe^que tanibem dos Tortuguefês,

alguns traydores houve algumas vezes

4

O tu Serí(ww.S.er-toric> nas diíTengõcs entre Scjl-

Qawçes Çommentadôfl
'

Í2f
IsjSí MariO , leguio as paftes dé Mariò , qué foy

vencido de Scylla , vendo>ís perdido recolheo-le

a Heípanha,Ôc nellafoyCg-picãodos Portuguezesj

ôc outros Hefpanlioes , & fçz grande guerra aos

JElomanos. Veja-fe a nofla annotaçáô no eanto teç-

ceyro, oytava
9J. Coriolanofoy hum Varaóde

muyta autoridade entre ós Romanos. Emhumas
diflençóes foy lançadofórà dé Romã, pelo que
aggravado lhe fez muyta guerra , conso conta

AppianOjSc plptarcho em fua vida. Lúcio Sergió

Catelina com outros de íua parfialidade deterrai*

nou apoderarfe de Roma-, o que fizera fenáo aco-

dira Marco Tulliocom fua prudência,, & atalha-

ra fua determuiaçaó, matando muytos dos conjui

rados,como conta Salluftio.

Se IA noejcuro Reyno de Sumánò. Sumana he ó
meimo

, que Plutaó a que os Antigos chamávaó
Deos dos infernos. Chamouleaííim, qttafi funmai
maniiinit o príncipe do inferno.

H
ROmpemfe aqui dos nojfos oiprinteym^

Tantos dos inimigos a elles vãoi

Eftâ alli Nuno,qualpetos óuteyros

^e Ceyta eftà ofortijfimo Leão:

§ue cercadofe vè dos cavalleyroSj,

(s/ue os Campos vaâ correr de Tutuaõi

'perjeguemno com lançasse' ^H^ irofo^

Turbado hum ^ouco elià^mas nao medrofói

^al pelos ojteyroí de Ceuta. Ceuta he frõnteyrâ

de Africa , Sc porque em Africa ha muytos leões,

chamalhe aqui leões de Ceuta: figura muyto ufa-

da entre os Poetas, que tomáo a parte pelo todo,

como aqui Ceuta por Africa, Sc affim ie ha de de-

clarar, Ôc náo porque em Ceuta haja leôeSi

0í«e os campos vai correr de Tutuão. Lugar de

Africa fronteyro , ao qual corremos Portague»

zes para efcaramuçarjSc pelejar com os fyloiAros,

!5

COm torva vifta es vé^màs a natura

Ptrina^à" a ira nao lhe compadecem^

^e as cofias déymas antes na efpejfura.

'Das lançasfe arremefja^que recrecemi

Tal efià o cavaikyro^qne a verdura

Tinge cofangue àlheyoidlU perecem

Jílguns dos feus^qUe o ammo 'Oalentt

Terde a virtudecontra tantagentes

§ii4t O anirrio 'Valente perde a virtadé iòhWa iâMa

gente. Cou la fábida , k. experimentada he os muy-

tos ainda que fejaó mais fracos, poderem mais qua

CS poucos : doiíde veyo aquelíc provérbio: M^««

Hercukí contra duos : Nem Hercules contra dous.

lílo he conimum , Sc regra geral: mas eomõ todas

wi



ííé Cauto ^arto,
tem íua exceyção, ta nibcm efta a teve ncfta bata •

Jha d*El-Rey Dom Joaó o de Portugal conrrá

os Caíicihanos : porque com ferem muyto mais,

íoraó vencidos , ainda que com morte de alguns
"^osn-oíios.

'-.'.*'•'-?,

3i>

3^

SEnth Joanne a afrontaiquepaffava
Nmú^que comojabio Capitão^

Tndocúrría,& viajéf a todos dava^
<Jomprefenç^j& palavras coração:

^lalpari da Leoaferuyé' abravn,

^46 os filhos^que no ninhofós ejiãot

gentioj que cm quanto o pajío lhe bufcárat

Opajiorde MaJ/tUa lhosfurtara.

O pafior d<e Mgffilia íhot furtara. Maflilia hc,a
^iie por outro nome chamamos Mauritânia , 2c

commummente Bcrberia.Pelo paftor de Maffilia,

J2)

Orque eis os feus acefos novamente

. T>e hua nobre 'vergonha,& honrojofQg9\
Áobre qualmais com animo valente

'Perigos vencerá do Marciojogo^

Torpâo tinge aferro ofogo ardente,
Hçmpem malhasfrimeyro.&peytos 4ogo%

Jffi recebemjunto,& áãofendas.
Como a quemjà não doeperder as vidas.

Mareie jogo. He a guerra , affim lhe chamaõ o»
Votlzijudus Maríittr.jogo de Marte,

Fogo ardente. He o q ue acima chamou fogo hon-
rofo, que he huma ira, & fúria tomada, por le ver
abatida huma peffba , & perder a opinião que ti-

nha. Diz que cftelogo rompe malhas, porque eíla
Cólera aguça as navalhas, & faz que o ferro ufedc

g entende o paftor de AÍ-rica.,E aíiim Virgiho na íeu officio. E os que pocm Tangue ardente, danaó
Eneida trattando da montaria de Eneas com Ely- « intenção do Poeta : porque aqui le aponta fó-
fe Dido diz: Aiapíi^ue ruunt esiuíttu& odora camm mente afuria do principio da batalha.

Jtnge o ferro. Áquella cólera vay na ponta d^
iançaj& a encaminha para feu eíFcyco.

<&<í Saem, diz Virgílio, osCavalleyros Cartagi-
neníes com rauytos fabujos , ôc outras petrechos
de caça»

Orre ray^ofa^tSfreme/om bramidof^"^

Os montes fete irmãos atrúat& abala,
Tai Joanne,com outros efcolhtdos
^osfeus^correndo acode àprimeyra alat

Ofortes companheyrcs,óJubidos
Cavaleyros^a quem nenhumfe iguala^

T>efendey vojjas terras,que a efperançA
T)a liberdade ejlà na vojfa lança.

Oj montei fette irmãos. Na Mauritânia, que atrás

chamey MaíTilia , eftaó fete montes , dos quaes
Pomponio Mella diz : Ex hts lamen, cjua commemo-
r«remnpget,mmt(!s (unt alti^ojtttcontínentisr, & tjuafí

de indujtna m ordmem expo/itt , olf numerumfeptcm , ol>

ftmtltíudinemfratres vecantur. Não he para palTar,

que haneíta Mauritânia huns montes altos : os
quaes poftos hum após outro , ôc cm tal ordem,
como de mduftria

, pelo numero fc chamaõ lette,

ík pela femelhança irmãos.

38

VEdefme aqui Rey voffo.tê companheyrOt

^4e entre as lãçaSt&fetas^^ as arnefes
'Dos inimigos corroj& vou primeyrOj
*Pelejay verdadeyros Tortugiiefesx
Ifto dijfe o magnânimo guerreyro,
Efopefandoaíança quatro vezes

,

Omforça ttra,& defíeumco tiroy

Muydfj lançarão o ultimofu/^iro.

'. 40
k Muytos mandão ver o Efligio lagol

jt\ em cujo corpo a morte^&oferra entravai

O Mefire morre alli de SaníítagOt

^efortiffimamentef^elejava:

Morre tambémfazendo grande eflragd

Outro Mefire cruelde Calatrava^

Os 'Pereyras também arrenegados

Morrem^arrenegando o Ceo^& os Fadosl

^ A rnuytet mandão ver o Eflygio Isgo. Os AntigttoS

tinhaô por coula certa, Sc iem duvida hir todas as

almas ao inferno , aonde fingiaóhum Rey a que
chamavaõ Plutão , com o qual diziaó, que mora-
vaõem perpetua efcuridade. Pmtavaóacfte Plu-

tão muyto trifte , ôc medonho , fentado em huma
cadcyra de enxofre , com hum lceptronamáodí'i

reyca.gc com huma alma naelquerda,muyto aper-

tada , ôc com o caó Cerbero debayxo dos pès , &
quatro rios,L.etho,Cocyto,Phlcgetonte,Sc Ache-
rontc

, que lahiaó debayxo da cadeyra, ao longo
deftcs rios a lagoa Eftygia , com outras mil fabu-

las que os Poetas põem , 6c le podem verem Albe-

rico. DaquidizonolVo Camões. A muytos man-
dão ver o Eftygio lago, que quer dizer , a muytos
mataó,termo Poético, & galante. Comotambeni
na oytava íeguinte para dizer que morrerão muy-
tos, diz, que foraó mandados ao profundo, aohJc
eílá o caõ Cerbero porteyro do Inferno.

Oi Pereyras também arrenegados, lílo diz por dous
irmãos de Dom Nuno Al\ «rcz Peieyra

, q felan-'

çàraõ da parte de Caítella :pclo ^ o Poeta lhe cha-

rca arrenegados.
""""

ê^'*Jz



Lufiãããs de Luh de CamôsrCommentaâoi.

.j G^efortomaroâlheQ^omtferauào

^, , , 7 'f^^ . ^ ^ovo aventura âs penas do PrOfundOi
Vytos também do vulgo vtlfem nome ^^^^^,, ,^^,^, íãysaantasefpofas,
Va,&tambemdosmbres^profudo,

.J^^.ho,r,mmarJsaeíditoías,

ttf

Ondeio Trtfauce CaÕperpetuafome

Tem das aímas^quepaffaò defle mundúi

E Porque mais aqui fe afnance^& dome

yífoberha do tmigo furibundo^

/Ifublime bandeyra Cajtelhana^

Foy derribada aospés aa Lufitanà^

Onàt o Trifauee catCio trifauCe,quer diÃer,t;âô

de três gargantas , qual pintaó os Poetas o Ger-

bero,qiie guardava o Inferno.

\. A foberha do immigo furibundo. h. foberba dos Gaí-

telhanos , os quaes faziaó muyto pouco caio dos

Portuguezes,por lerem muyto menos.

42-

A ^H afera batalhafe encruece

Com mortes ^gritos/angue^ &cutiladas^

A multidão dagente^queperece^

Temas flores dapYopriacor mudadas:

fâ as cofias daô,& as vtdas\jdfalece

O furoY^é íobejaÔ as lançadas

y

Jade Caíiellão Rey desbaratado

Se vè,& defeu propofito mudada.

Têm aiftoret da própria cor mudadas. Eftaô ama*

re1os, 5c perdida a própria, & natural cor de (cus

rofl:os,poT l he faltar a alma que lha dava. Outros

entendem e fte paíTo pelas flores do campo cuber-

tas do íangue dos mortos.

43

O Campo Vdy deyxandoao vcncedofy

Contente de lhe naõ deyxar a vida,

Segmm no os queficarãoj& o temor

Lhe da nao pês,mas azas àfugida:

Encobrem no profundopeyto a dor

*Da morte,âa fazenda defpendidaj

^amagoaidadeshmra^&triflenojo^

T)e ver outrem triunfar defeu defpojoi

Lhe dd nao ph , mas ãfatá fugida. Aííim díí1*e

Virgílio, Pedtbus timor atldídit aUi.O medo Ihepoz

alas nos pês. E daqui chamaóosLatmosàscoulaB

lieeyras timidas
,
porque o medo dá ligeyreza aos

que fogem.

44
AL^iís vão maldizendo,& blasfemando

^DoprimeyrOyqueguerrafez no mundo.

Outros afede dura vão culpando

Semfilhoijèm mandos defditofas^

45

O Vencedor Joanne efleve os dias

Cofiumados no campo,emgrandegtoriàt

Comoffertas de poisjà" romanas

Asgraças deu aquem lhe deu vittorta:

Mas MmíOjque nao querpor outras vias

Entre as gentes deyxarde fimemorta

Senãopor armas femprefoberanas^

Tara as terrasfepaffa Tranflaganas„

Os dias copuntaâot m càmpò. D què Te tofitinia

entre gente de guerra havida alguma vittoria, he

eftar no campo do inimipjo alguns dias recolhen-

do os defpoios, que ficáràó , & dando graças pth

vittona, que alcançarão & moftrando que ali

eftaó para tudo, o que a fortuna determinar , ÔC

oue naó tem medo algum do inimigo » cftcs dias

cofiumados fobiaó ler antiguamentè três » h.je

mais , ou menos j conforme a dcfpofiçaó do Capi-

taó,& prelaque íeacha. Eftabatalha que teve EU
Rey Domjoaóoprimeyrode Boamcmoru, íoy

entre porro de Mós , & huma Aldeã chamada AU
gibarrota , em hum campo muy chaõ, no qual lu-

gar em muyto pouco efpaço foraô os Caftelhanos

vencidos dos Portugueses , mortos muytus

,

& muytos cattivos.

Tara as terras (e pajfa Tran^aganas, Alcançada

cfta tão grande vittoria le recolheo El- Rey a.

Santarem,aonde achou amda muytos CaítelhanoSi

aos quaes favoteceo, & mandou para lua terra li-

vremente. Depois que defcançou alguns dias, nos

quaes trouxe á fua obediência alguns lugares,que

cltavaó por El-Rey de Caítella, foy em romaria a

Nofla Senhora da Oliveyra em Guimarães , 45.

léguas de Santarém. Partio El-Rey a efta romaria,

olTc tinha promettido. Dom Nuno Alvarez le

partio para as partes do Alentejo , para entrar por

Caílella, para o que mandou dar rebate a todos os

fronteyros para fe aperceberem contra clle. Pal-

fou por Elvas, & Badajoz, de chegou a Valverde,

aonde os Caftelhanos eftavaó efoerando , & os

veneeo com muyta honra dos PôrCugUezes , co^

mo contão as Chronieas.

AJudaofeu deflino de maneyrdl

€)uefez Igualo effeyto aopenfamentO^

Ter que a terra dos Vândalosfronteyra^

Lhe concede o defpojQ,t§ o vencmento:

M <i

|[f|'-!'í
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"^á de Sevilha ú Betlicà handeyrài

E de váriosfenhores num momento
ò e lhe derriba aoifêsjem ter deftjkj

Oàngados dafurfa Twtugueja,

"Bore^us a Urra dos Vandaioi fronUyr». ^cira dds
VandaJoshe Andaluzia , como atrás fica dito no
c^nto terceyrooytavaíío.

Bethica hittideyra. A bandeyra de Sevilha , por
que; o no Guadalqmbir^ chamado Bethis caílã
por elia.

47

DEftaSjé' mtras vittorias longamente
Jíraô os Laftelhanos opprimidos,

^anáo a pAfz defejadajâ da gente

^

'JJeraô os vencedores aos vencidos:
depois que quiz o "Padre omnipotente
T)ar os Kífj/x inimigospor maridos

,

^s duas iUufíriffimas Inglezasy
Gentisjfermo/asJneiítaspriHcezas,''

Aif duas] iUtifirifftmas Inglezar. Dom Jòaõ de
Alencaftrc filho d'El-Rey Dom Duarte,o quar*
todclnglaren-a

» teve da Duqueza fua molher
•duas filhas , Dona Ifabel , que foy cafada com
Monfíeur Joaó Conde de Jelanda , êc Dona Phe-

Vam^àrtol
lâo exccllenté ; & impònante Cidade de Ccut»;
chave de toda Hefpanha

,
huma vefpera de Nofla

Senhora de Agofto de 1414. Oulegundo outros
querem a vinte & hú do uito mcz do anno de 1415.
^ueheofnais certo.

49

Eis mil nadantes avespelo argento

"Dafurtofa Thetts inquieta.

Abrindo aspandas azas vaò ao vtnto^

¥ara onde Alcidespoz a extrema meia:
O monte Âbylajà' o nobrefunáamento
íDf Ceyta toma^^ o torpe Mahometa,
^eytajóra^ &Jegura toda E/panha,
*i)a Juliana ma^^ dejíealmanha.

Eis milnadantfs avci pelo argtnto» Uía ncftaoy-
tava de algumas palavras metaphoricas , como he
chainar as nãos aves , ik as aguas argento por le-

rem bi antas , como a prata , a que os Latinos cha-
ináo ergentum.E às vellas das nãos aias pandas,alas
largas,ôc eliéndidas.

Dafurtofa Ibetii. Thetis hc Deofado mar,fe t«-
ma aqui pelo içelmo mar.

Puraende Afíctdespoz a extrema «»«ra. Alcides cha-
mâo t s Foetas á Hercules de leu avó Alceo. Ex-
trema mtta. A derradeyra columna, a qual pozeni

ijppa
, quecalou comEl-Rey Domjoaõ o prii- Ctuia, para oquallugar os Portugueses encami

íiveyro de boa memoria , de que himns trartando. nhárao íua arn)ada. Das çolumnas de Hercules
Depois da morre da Duqueza fua molher cafou le veja a nolUannotaçaó canto j.oytava 18.
com huma fenhora chamada Dona Confiança, fi- Da lultana mà,& dejkal manha. Como Ceuta he
Ihad^El.Rey Dom Pedro de Cartella , à qual o fronieyia de Helpanha faziáo dalli os Meuros
Reyno pertencia por morte d'Êl.Rey : pelo que grandes danos nella , os quaes ceflâraó depois que
o Duque.fallecido El-Rey Dom Pedro.com aju-
da d'El-Rey Dom Joaõ de Portugal , fez muyta
giierraaCaltclla, tomou muytos lugares, 6c lhe
fez muytos danos , atèque houve concertos , os
quaes foraó

, que EI-Rey caiafle (eu filho oPrin-
cipe Dom Henrique herdeyro de Caftella com
DonaCatherina , filhado Duque , & de Dona
Confiança. Feytos elles concertos com algumas
condições j^que as Chronicas trattâo , cclláraõas
guerras.
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N^ôfofre o peytoforte ufado à guerra^
NaÕ ter imige jà a quemfaça dano,

E ajfi naõ tendo^a quem vencer na terra,\
Vay cometer as ondas do Occeano:

EJte he opimeyro Rey^que fè defterra
'^^apatria^porfazer^qne o /ífricano^
Conheça pelas armas^quando excede
A Uy de Chrijio à ley de Mafamede.

Vai fomtter as ondas do Oíwwe.Dcpois que ceíla-
raó as guerns de Caftella , não podendo El-Rey
cílar ouolo

, determinou paliar em Africa contra

El-Rty Dom Joaóihatomou. Dizqueficou lè-

gu rada manha mà, & desleal , porque por Ceuta
mtteo os Mouros em Helpanha, aquclle mao , &
desleal Hefpanhol o Conde Dom J uliaõ , que foy
caufa de le perderem as Hefpanhas cm tempo
d^El-Rey Dou) Rodrigo ultimo dos Godos, co-
mo úillcmos atrás no canto terceyro.
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Nj9õ
confentioa morte tantos annosl

^e deHeroetão dttofofelogralfe

Portugal^mas os corosJcberanos

1>o Veofupremo quiz quepovoajfei

Maspara defenfaò dos Lufitanos,

^eyxou quem o íevou^quemgovernaffe,
E aumentaffe a terra mais que d^antes

^

ÍnclitageraçaOjaltos Infantes.

fíerottãõditofo. Heroe he palavra Grcga,figní-

fira fenhor excellente. Chãmaó herocs áquclles

qucaindaque viváo nas terras, merecem por luas

partes eftar nos Ccos.
Mas «s coros fsberanos do Ce« (uprcmo. FallcCf»

Hi"

ps Mouros de alem mar, aos quaes tomou aí^uella eíle fcliciflirao Rcv cm Lisboa v efpera de Nor»



iLuJíadas àe Líih de
SefthoradeAgoíto, de mil quatrocentos ôctnnta
& três annos

, & he para notar
, que veneeo a E,l-

Rey deCaílella vefpcra de Nofia Senhora da Aí-
fumpçáoaquatorze de Agoíto , Sc em outro tal
<iia tomou Ceuta aos Mouros,6c em outro tal faU
Jeceo, que parece a glonola, Virgem de quem elle
eramuyco devoto haver permittido, ôc querido
Jhe íuccedeflem cilas couía? em hum íeu taô fina-
lado,&: gloriôfo dia. E aflirraa-feque no dia de lua
morte foy o Sol eGclypfado.

Altoi Infanta. Porque teve quatro filhos legí-
timos, Dom Duarte, Dom Henrique, Dom joaó,
Dom Fernando

, & Dom Pedro Afi-oníb baftar-
do,

jí

N^õfoy do Rey Duarte taS ditafò

OtetnpOiqueficounaJummaaltezai
^e affivay alternando o temp& irdfoy

O bem CO o mal o gofto co a trtjleza:

^em viojempre humejiado deleytofo>

Ou quem •vh em fortuna haverfirmezai
Tots inda nefte Reyno,& nefie Rey^
NaÕtifouelia tanto dejta ley.

Nãfi foy do Rey Duarte tão dit»joo tempp. Depois
da morte d=E,l-Rey Dom Joaó foy levantado
por Rey feu filho mayor o Infante Dom Duarte*
que foy o primeyro deite nome , èc undécimo dos
Reys de Portugal.em Lisboa , aos quinze dias de
Agofto, de mil quatrocentos trinta & crcs , 6ç fen-
do de idade de quarenta & dous annos , reytiou
cinco fomente, os quaes, comodiíoPoeta, foraó
aguados com muytosrrabalhos, &dergoítos,por.
que nefte Reyno houve grande pefte , de que di*
zem El-Rey talleceo emThomar a nove deSe^
tembrojde mil quatrocentos Sc trinta Sc oy toi ^

V lo /er cativo ofkntoltmão Fernando^
^e a tão altas emprefas afftravar .

§ueper falvãr opovo mtferando, - C"^

Cercado ao Sarracenofe entregava:
Sóporamor da Tatria e/lã pajandú
^vídadefenhorafeyta efcrava» - i

Fornãofe darpor elle a forte Ceuta, ^ *
-•"'''

Mais opublico bem^que ofeu, refpeytã. '
"^

'

•

Vto(vrcatúvo o fanto irmão Fernands. Alem dos
:rabalhos do Reyno

,
de que falíamos atrás, iobrc^

^eyooytro mayor, quefoy o defeíbado fuceíFo
J^o cerco de Tangere

, o qual os Infantes Dom
^ ernando, 8c Dom Henrique quiferaó fazer a p'--
arde todo Portugal.E affim lhe luccedeo de nía.
lo que o Infante Dom Fernando ficoo em Africa.
'prque retirados da Cidade dcTangere

, queti-
ihao cercada

, forag clles ceicados pelos Msures

Camões Commentaios] %%^
E vendo o Infante Dom Fernando o perigo ctn
que eftaváojôc que náo era poffivei efcapar.le deu
elle exn reféns, com condição de !he dar Ceuta , 5c
todos os Mouros que houVeíIe cattivos eqí Por-
tugal ,oquenáopareceobcma Portugal , nem o
Iníante o confentio , antes foy de contrario pare-
cer, porque quiz antes morrer em hum tão vil, Sc
bayxo eltado de cattivo

, que daríe Ceuta aos
Mouros , por íer a chave , Sc í egurança de Hefpa-
nha.
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C"^
OdrOaporque o inimigo não venceffè,

j T>eyxou antes vencer da morte a vida.
Regulo porque a 'Pátria nãoperdejje^

^túzarnes a liberdade ver perdiaa:
Elle^porquefe Efpanha não temeffe

Acativeyro eternofe convida,

CodrOj,nem Curcio,ouviaoporefpantõi
Nem os 'Decios íeàesfzerào tamo^

VoUro forque o inimigo não venctlff. Trás alguns
exemplos de afttigos

,
que por falvar luas pátrias

pei dcraó ás vidas. Codro Rey dos Athenieníes cm
ísuma guerra, qae tinha, com os LacedemoniúSj
labendo dos oráculos

, que aquelle exercito havia
de vencer, cujo rey niorreíle na batalha, fe veítio

em trajo de particular , Sc delta maneyra metido
entre Qã inimigos o matâraó * Sc affim com fua
morre ficou o leu exercito vencedor. Marco Atti-
lio Regulo Coq.lul Romano vehceo nuiytas ve-
zes os Carthagip,èuíes , vcyo depois a, ler vencido
dclles, Sceítah(^ocmCajthago cattivo, foy n)an-
dado a Roma fobre que fe délfcm ôs cattivos Car-
thaginenlespor'elte. O qual foy de parecer que a
tal troca lenão fizefle , pelo que tornado s Car*
thagOyfoy cruelmente morto.

Parque a fatriana^íftrdeljf. Porque Roma não
fícafle com quebra , porque elle era velho , Sc os
Carthaginenfes cativos mancebos , Sc que lervião
para a guerra.

NeiK Curdo ouvido for cfpaMo, Élcréve Titoji-

vio na primeyra Década
, que ao tempo que os

Romanos tinhaó guerra com oí Hcrnicos , appa-
recco lubitamentenapraça de Roma huma muy-
to grande abertura , a qual os Romanos nunca
poderão ferrar,antes quanto ellcs mais o procura-
vaó tanto ella mais íe abria. Confultadò o Ora.
culo,rerpondeo,que aquella abertura queria den-
tro em fiaquillo , ccmqueRoma eiamais pode*
rofa, íí, como nefte càfo variaOem osRoniaíidSjSc
nenhum loubeíTe dar no entendimento da repel-

ia. Curciòcsreprendeo muytdaíperamcnte, no-
tando-os de fraco juizo.Sc dizendo que homenSjSc
armas faziaõ a Republica Romana rauy poderol3j

& queaííim fe haviaó de entender ss paíavrasdo
Oráculo: pelo t]ue le arm>ou,& pofto a cavallo, íe

lançou muyto alvoroçado dentro naquella aber-
tura,3 qual logo íç feiro-u.È defta maneyra ficarão

R



Hio 'Cúnro^ario, ^; ' j^, ..^^^^^ ^^~..,j,.u:.,,..;.-v

"i Romanos deíaflbmbrados do medo,qúe unhaó Grécia. Entre outras tíou las nòmòâdaf,'c[tíénâ vi-

ftor feuma ráo grande novidade. da Hercules fez, huma foy matarlium dragaô, que

Ulmos DtcmUati fií^raí raé/ú.Foraó dous,pay, as Herpendas filhas d"lil-Rey Hefpero tinhaõ

*^& filho eftes íe lacnficáraò por íuâ patna. Eíte la- por guarda de hunia Horta, aonde ofruy to das ar-

^'crifiCio fe fazia em tempo de grande aperto,&C tra- vores era de oiiro. Eíla horca dizéni Foy na fi^rbeâ

-^jaiho & erâ deftá maneyia : o que le havia de lá- ria , aonde íLl-Rcy Dom Âffonlo fornou três lu-

^erificar fc armava , &pòlto a cavallo dizia certas 'gares átjs Mouros, Atcaccre, Arzilla , Sc Tangcrc';

- spnldvras , & tazía ceríis cerimonias , 5c acabado A rziUa; Sc Tangere cm 24. de A^òfto de mil quai

-
láio fe m'èíiá pfelejândo vaierofiffimamente entre trocentos & ietenta &; hum , Alcáccre fegúer ern

os inimigos , 6c deílamaneyra acabava. Eílaera dezoyto de Omubrode quatrocentos cíncoenti

entre os'Romanos aluais honrada morte, que le & bytò

podia havei'
.
; ÔC aos que morriaó deita raaneyra

je faziáo todas as hóiarás , Sceráo tidos por bem-

'«Uvèhturados,èc para dellés haver per^ettJá msmo-
mielheieváhuvâb grandes éitatuas.

Js Affonfo ào RejHO micoherfyrff,

í C^oàeemàrmasdito/o emmJ/aÉ/pi^

^le afoíarbàdQ barèãrc/jronteyrót rá)

Jornou em bayxãt ^ humíimamijeria\

Fora por certo invitocavaleyro,^

ÒenaóqUíZerairveraterràlhérias

Mus Afrtca diráférmpoiftv^lj

^^oderninm^i^^eiiee^oRerttrri^ikL -

' Mài Jiffonjò io Tt^é iíãco '&Íjro^ ^cpcns^Hí

'ínorte d^bl-Rey Do.íi Duarte foy levantado por

Rey cmThcíiíai ícu filho Dom Afíorilo o quin-

'to defte motriêi Sc duodécimo do's Rèvs de Portu-

'^gal.E por íer dfe féis ánnbs, íóme(i'tc ào tempo qué

t) (levantarão porRey govérnoffeiíi leii lúgár b

luíVnte Dom Fedroteu tio. f'ò'yefteMy^róuyto

'bem afoi cunado , como fo râb ós' trais do mélino

'fcome , p'èíoquclhechama oPòeta^nonVéemàr-

Ípasditolocm nolla He{pe'r»a.'Helpériahe Hef-

panha. Vejaíf a rioíla'âan«'taçáo no í«gundo can-

to. oytava 10;
"

Se não tjutfera ir vtr\a ttfrit íhena.TcKXZ Ibéria he

oReynodc Aragaójchamâdqaírun dó Rio Ibero,

que vulgarmente Ic chama Hebro « queóre^a,

Tònia-lepor roda Ht!j:ahha.

5$

IJ»
Stepôde colher às maças âeóitíròj

^ ^lefomente o Thyrinthio colherpodei

'Dojugo que ellepoz ao bravo Mouro

j

A cerviz inda agora naÕfacode:
Nafronte a palma leva^& o verde louro

'íDasvittonas do barbaro^que acode
A defender Alcacer.forteVilla,

Tanger fopuhfa^& o dUra Arzilla.

Eftt^fodt celhtr ai maçit (Pour»,ejue fomfntt o 7hj-

rintio colhtr fode. Thyrintio chamaó os Poetas a

Hercules por razá» dc(Thyriniia lua pátria em

iSláfront» a palma leva,^ # vèrke louro. Por èrtés

termos mòilra , como El- Rcy Dom Affbnío an-

dava vittoMoio nas partes de Africa, Porqiie '«

'palnia,Sc o louro i»ó inCgnias de vittoria.

- , , , /. ,' *

POrém elias emfim porforça entradas^'.

Os muros àbayxàraõde diamante^

As Tortugúezdsforças cofiumadar^

AdérruhareWquahto achão diante,

J^aravilharem armas efiremadast

Edeefcrttura dignas elegante^

Fizeraò cavalelyros nefid emprefa.

Mais affimtido a,faWa Tortugueza.

; 'bV^«m abaii^^'^^^i. ÍÍTiíws de ^iaí

iránçefaó murosfortes,qual heodiamante,termo

i c fállar, de que os Poetas ufaó para encarecimen-

fb de coufa niuyto dura. Veja-le a hoíla annbta-

^lò níi íegundo canto; oytáva_4.

M . ..
^.

Pbrem despeis^tceado de ambi^io^^ ;

Ègloria de mandar amarará' beftal

Vay cometer Fer nanao de Aragrão^

Sobre opotente Reyno Ide Caftella:

Ajuntafe a tnifni\á multidão

1)asJoberbas^& vanas gentes dellM

T)efde Cadtz ao alto "Firineet

^e tudo ao Rey Fernando obedeceol

fay eomter ftrni*iil» àe Aragão, Para fe ífíp en-

tender, he necellario elcrever mais aigu pias re-

gras , ainda que feja contra a brevidade promet-

tida.El-Rey Dom Her rique o quarto defte no-

me de Caltellafov cafido primeyra vez com hu-

ma Dona Branca .' filha d»El-Rcy Dom Jcaó de

Navarra leu tio:da qual Senhora, havendo já três

snnos que eiaó caiados , le apartou por authori'

dadcdoFapa Nicolao Quinto , por fer tida poi

c(ieril,Sc logo le calou coma Infante Dona Joan-

ra filha do Infante Don^ Duarte de Portugal , &

iamá dcífe Rev Dom Afibnfo.de que himos trat-

tando. Houve'defta Senhora huma filha, aquém

foy pofto o mclaio nome de lua snáy , a qual lhe

* "'"
nacec



Lujiíidas ãe Luís de _
%aceõ have r»Jo já cinco annos qae eiaó cafaJos.

E porque havia praguencos, quefallávaò neíte
Jcalocoatra a honra d=ai-R.ey Oo^ Henrique,
dizendo queaquella Senhora náo era fuaftlha,ei-

I Je fez corces.Sc perante toios os^enhores dó Rey-
Jio declarou ler a Infante Dona Joanha fua filna

Jegitíma.herdsyraiôCÍucceíToradòsíeas Reynos.
E por tal a fez logò jarar: 6c aílirfi ô tornou a rati*

íicar no leu teftamento. Morto EURey Doai
Henrique, Dom Fernando filho d^EI-Rey Dom
Joaó de Aragaó fc cafou com Dona líabeltia da
infante Donajoannairinl de leupay, 6c tomou
poíle do Reyno , dizendo que Dona [oanna náó
era legitima

, o que foy caufa de muytas guerras,
&'enlãdãmentos entre o noílb Rey Dom AíFonloi
& Dom Fernando de Aragáo,eorao ó noílb Poeta
aqui aponta.

De(di Qad.ix.àú b alto Perineo. Neftas palavras
eompréhende o Poeta as partes aonde vieraó em
ajuda d^^El-Rey Dom Fernando

, que íaõ as ter-
ras rodas deHefpanha poftas entre cites dous terí
minos:â Cidade de Cadiz no eftreyto de Gibaltari
ÍSC os montes Penneos.que a dividem de França.

NAõqutzficàYmsReynosoclõfo
O mancebo Joanne^^ logo ordena

'De ir ajudar opay ambiciofoy
§ue então íhèfoy ajuda^nãopequena:
Sahtofeemfm do trance perigo/o
Comfronte não túrbada^masferena^
desbaratado opayfanguinotento
Masficou díivtáofo o vencimento,

^ O ttianceh hafiiiè. Ò Priticipe Dom Joaõ filha

d'El-Key Dom AíFonfo, o qual acompanhou fcu
pay nefta jornadai

DtiharatAdtopay. Porque évA Craílò qúeymadd
houve grande batalha entre El-Rey Dom Aífon-
fo de Portugal , & Dom Fernando de Aragaó na
qual eftes Reys fora© cada hum para fua parte, ÔC
„0 Infante ficou no campo , como fe diz na oytava
fegiunte. Chama a El-Rey Dom Affonfoambi-
ciofojSc fanguinôlento, pela ambição de haver o
Reyno

,& por efte rcfpeyto haver tantas mortes;
i

POrqueofilhofHhlme,^joheranoi
Gentilsforte^animofò cavalléyrOi

Nos contrários fazendo immenfo dano,
lodo hum dia ficòiino campo tnteyro:

'

'Dejla artefoy vencido Oãaviano^E António vencedorpu companheyro'
^andodaqueiles.quea Cefar mataraL
Nos Fhtltptcgs camposfe vtngàt ão.

Ões Còmmentaàosl ijt
OeftaartefoyvencUs Octaviano. CorrrpàVao luj^

ceílb deita guerra ao de Oòtaviano,ôc JN^arco An-
tonío contra os matadores de J ulio Cefaí , quan-
do pelejando nos campos Philipicos foy Octavi-
no vencido, ficando Marco António de fua parte
vencedorj como conta Appiano^ aonde efcrevea
Cidade Philippos , em cujascafnpós foy aquella
batalha entre Cefar,gc Pompeyotáò celcbi-âda eh-
tre os Efcrittóres,Sc efta entre Oa:aviano>&: Mar-
eio António contra Brutò,Caí!xo, & outros con-
jurados. Donde diz Virgílio nas Georgicasliv.r,

Ergo inter fefe pariht concurréreteUt

Romanas aeies tterutn videre Phtlipfiio

Trattandõ da batalha , que houve entre Òétà^
yiano,8c ósquematáraó aJulioCelanAffim que a'

Cidade dePhilippos vio outra vez os exércitos Ro-
raanos encontrarle comas mefmas armas , Sc diz
outra vez

, pelo que antes tinha íuccedido entre
Cefar,& Pompeyo.

PÒrèm defpots que a ffckra nóyt-e eterna^

Affonfo apofentou m Ceofereno^
O Trimepe^que o Reyno entãogoverna^
Foy Joannejegundo^iê Rty trezeno:

t*fiepor haver famafemptterna^ '

Mais do que tentarpôde homem terreno\

Tenteu que foy bufear da roxa Aurora
Os términosjque eu vou bufcando agora,

Vorhn dtfpo» efue a efcura tíoyte eternt. Por falé^

cimento d'El-Rey Dom Afionfo toy levantado
por Rey Dom Joaó íeu filho heraeyro deites
Reynos , fcgundo defte nome \ decimo terccyra
de Portugal, íendo de idade de vinte Ôc íeis annos.
Eíle deíejoío de acrecentar \ Sc ennobreccr o íeú
Reynó

, proféguio Ò dcícobrimento da Conquiílà
de Guiné j que íeus antecellores tinhaó começa-
do , parecendolheque por efta via defcobriria as
terras do Preftejoaó , dequetinhafama , ôc que
tanto delejava conhecer, para ver fe por eíte meyo
podia entrar na India.cujo defcobnmcnto preten-
dia,como aqui diz o Poeta.

Os términos da roxa aurora- Os términos do Ori-
ente,como muytas vezes temos declarado.

§l(ieeu 'VOU bufcando agora.\ííaá\zo Poeta, por-
que o alvo a que elie neltc livro tira he trattar das
couías da Índia.

Anda féis companheyroSyquépajfarãè

,
E/pãnha^França, Itália celebrada^

B lá no illuflre portofe einbarcárãot
Ondejâfoy Tdrtenope enterrada:

Napoles^onde os fadosfe mofhàrãoá
ÍFazenào a varia gentefohfUgaàaj,

2<a t«rA

II,'
:'



|S j - Canto ^larto",

Taraa tlluflrar no fim àe tantos annos^ que diz fe engrandecem com a morte de Poftí-

"

CoíenhoYiódeinclytosHtfpanos, peyo Magno. ,-,,•, ^ ai-K^ojtnfj^i>*'<^'' • '^ j jc VâoaMemphis. Memphis hehojeoCayro. Al-

Mandafeui menfageyros^eiuefaprao. Efte defcu- guns querem que Memphis ellivelie da outra ban-

brimentode que ati ás falíamos , continuou por da do no defronte do lugar aonde agora hc o

mandado d'El-Rey Dom Joaó hum Bertholameu Cayro,8c que delia náo haja mais que o nome. O
Dias, que fora Almoxaritedos Almazens de Lit- riollo Camóes quer que leja Memphis o Cayro

'

boa,o'qualdefcubr.ioaqueHegrande,&:erpantofo por fer opinião com muyto fundamento,

cabo' dos Antigos náo conhecido , a que agora E àt terras <^ue jeregaõ das enchentes íiUoticas un*

chamamos de boa Efperança , ÔC paliou avante do(as.\i terras dè Egypto.que le regaó com o cre-

cento §i quarenta léguas , até o no do Infante, cimento.dorio Nilo. Veja-leo qelcrevercmosno

aonde fem outra nova,nem conhecimento letor- canto décimo.

nou para Portugal. Depois de ter EI-Rey man- Sobem a Ethiopia fobre Ugy^to. Efta he a terra dos

dado efte Bertholameu Dias por mar , mandou Abexins , lugiytos ao Preltejoaò, aChrilláQS,

por terra hum Religiofo por nome Frey António como aqui diz o Poeta.

deLisboa,com humleygoem íuaconipanhiajos

quaes naó pallàraó de Hieruíalcmi Depois deftes

mandou dous criados feus AfFonlo de Pay va , &
Pedro de Covi!hâ,com os quaes tinha cótiança: o

que entende neftâs palavras: Manda íeus menfa-

peyros. Os quaes delpachou ím Santarém a fette

de Mayo do anno de 1487. Eltando prclente Ei-

Rey Dotn Manoel
,
que naquells temno.era Du»

q\le de Beja. Embarc^iraó- fedia de S.joao Bapcil-

ladoditoannonaCidadcdeNapoles, chamada

antiguamente Parthenope , como fica declarado Feliz^deyxando a T€treai& a'De/erta,

Hoterceyrocantojoytavaip.
^.

Fazendo a varias gentes fo]ugada.l(íoâh,^OY(]UC Tafão também at Ondas Erythreas. OndasErtV
depois de Nápoles conhecer muytos Senhores.Sc í|^reas faó as aguas do mar roxo , o qual le chaiíii|

fer mandada de muytosjveyo no fim aíer de Hei- Erythreodo nome de humRey ,
quegovernòu'

,^n,iV,^oc rr>fYvr.ri-airàmns nn Jiifrar allpoado. aquellas parics. Dacordefte mar, & a razaõ por-

que as aguas parecem vermelhas, trattey no canto

Jegundo , oytava 49. Por efte mar roxo paflou a
po\'o de lírael a pè enxuto fugindo de Pharaó , o

qual com toda fua gente le afogou , como ie con-

ta. no lixodo. Sobre efta paílagcm dos filhos de

Ifraelle veja anoíTa annotaçaó no canto decimo.

0<i'on/Êrijj.Cheyrolas.O que o Poeta quer mof-

trar he ,
que eftes dous Portuguezes chegarão a

bum lugar chamado Toro ,
que eftâ perto do

tiionte Synai , no qual eftâ fepultado o Corpo da

Bemaventurada Santa Catherina , ScquelhefiJ

cava atrás a corta de Arábia P etrea:a que elle cha-

ma ferras Nabutheas.como dilleraos no primeyro

canto oytava 84,

^ue a mãj do bello AdenU tanto honreu. A máy do

bcllo Adónis foy Myrrha , a qual como conra

Ovidio nas Metamorphofcs foy convertida cm
arvore do íeu nome , & por aqui haver nuiyta , Sc

muyto encenfo,chama a efta terra odorífera.

^5

Pjf(/ão também as wdas Erythreas,

^e o povo de Ifraelfem naopafoit^

VicaUhe atraz as /erras Nabathéas,

^e o iilho de Ifmael com o nome ornou:

j^s cojtãs odoríferas Sabéas,

§lue a mãy do bello âdoms tanto honroUt

Lercaõ com toda Arábia defcuberta

panhoes, coroo iraitàmos no lugar allegado.

Elo mar alto Skulo n&vegâo^

_ Vãofe àsprayas de Rkodes aremfasy

E dalli ás ribeyras altas chegão, ^
^e CO a morte dé Magno jaofamofas:
l ão a Menphis^à- às terras^queft regão

^as enchentes NHoticas undofasy

Sobem a Ethiopiafòbre Egypto^

Ghie de Lhriflo lâ guarda ojantorito.

Velo'war alto Siculo tjavegao. Mar Siculo, mar de

Sicília, chamado aftim de Siculo Senhor delia.

FaÔfe âs prayai de Rhodes arenojas. Rhodes he hu-

tna ilha do mar Carpathio, que terá cento ôc trinta

milhas de circuito, como diz Plinio. Foy aílento

dosCavalleyrosdc S.Joaõ. Hojehe pofluhidados

Turcos , porque Solymâo Graõ Turco a tomott

no anno de mil quinhentos vinte & três , no mez
de Dezembro , havendo féis mezes que a tinha

•cercada. Pelo-que oCollegio dosCavalleyros de

S.joaó refide hoje cm Malta , que o Emperador
Carlos quinto lhe deu. .^., ^,^\

•.
.^

E dilli âi ubeyras altas chegai , <fue co^ a wr-
le de Magno faõ famnfas. b.ltas (aô as Ribey-

ras de Alcxandria,cm cuja praya foy morto Pom

6a

ENtaô tio EJlreyto Terjlco onde dura^

. T)aconfn/a Bahel.ifida a memoria:

Mi CO Tigre o Eu/artes fe mifiura^

^ue asfontes onde nafcem tem porglória:

.„. _ .....>......„,.„..„,. ^,.^ya .u^ ...» l5^lltvão em demanda da agoapura,

peyo, como trattâmcs no canto 5,oytava 71. pelo ^e caufa aindafera de larga hifloria%

2?#



Lufadas de Luís de C^^m^es Cfímmenfadõf. iSl
Dom Joaõ bulcar as terras do Préftè , Bc áa Indu»

depois que viraó amytas terras , Sc nellas grandes

variedades, fic ditfcrençasde gentes , & coltumes,

acabarão leas dias icm tornar a Portugal»

Da hidtfitde (Sarmanta,^ Gedrofia. Por índia er».

tendem os Geographos propriamente a teiru que

jaz entre os dousilluftres,&: celebrados nos Indo,

èc Ganges. Haneíta regiaó muytas vanedaoes de

gentes,repartidas em differentebReynos,& Eíla*

dos, os quaes ainda que lejaó todos» oii luoiacras

Gentios , ou Mouros da icytade Mafamedc , lení

entre li tanta variedade dentos,êc coftumes, qiie

leria largo contalos. Carmania, &; Gedrolia iaõ

T>à Indo,pélas andas do Òcceano,

Onde nag/e atreveo paffar Trajam,

^líxrSo no ejlrepo Per/ieg ande dnra di confctfa Ba-

hl inda a mimsna. Os Geographos chamâo eftrey-

;o da Perlia , ao que Plutarcho na vida de Licur-

»o chama mar de Bibylonia, que he a razaó por.

^ue o Poeta diz que dura ainda a memoria , da

.onfufa Babel: porque íe chama mar de Babylo-

lia. He huma enleada entre Perlia , íX Ará-

bia. Channaólhe os Latinos S/»«í Per/ictis fre-

mt» Perficum, enleada da Períia , eltreyto Peiíico:

por ler aqaclla terra, que cae da banda de Arábia.

L^elas taboas vemos que le chama hoie liliatiph, ôc partes da lndia,hojC Ic chamáo Narfingajòc Cam*

Metedim. Osnoílbs lhe ehàmaó eltreyto ue Ba- baya.

^-orâ. ^^
Alit eoJygre o EafraUi fem^ura,<li*ein fontes m-

\ r>
de nacem ttm por glorta. tLítcs dous nos Tygris, ÔC T) Àrectiquegiiardava O clero Ceõ

Luirates faem do Paraylo Terreal , como conlta J[ yí Manoelfiêjeus merecimentos^

do Gencfis,ôc o Poeta moftra,dizendo: que a fon* £pa empreja tàm ardua^que o moveo
te donde nacemtem por gloria, que lejadaó , & Afubidoi.à' tllujires movimentos'.
preíaó do lugar donde procedem , que he o Pa- i^„„^,, „,,^ ^ 7,,^«„^ íurr.A^n
lay lo terreal : os quaes andando por diíferentes

paitfes le vem ajuntar neíte eftreyro de Bobara,
como diZ aqui o Poeta.

D^allt vaõ em demanda da agua, tura»<jue caufa ain-

da fera de larga hifiorta. Deíle eltreyto diz o Poeta,

que foraó bufcar aaguapurado no Indo , que
atr^vefiaàlndia,oqual diz fera caula da larga Hil* Rey Domjoaó lem heídeyro» Tuccedeo no Rty
toria, pclodefcubriinento, 6c conquilta dos Por- no Dom Da^nocl Duque de Beja feu primo cora

tuguezes naquellas partes./V verdade he.que ettes irmaó » ao qual por direy to pertencia , ôc aíTira o

dous homens tbraó ao Cayro , ÔC dahia 'i'oro em deyxava declarado em leu teliamento. Foy le-

companhia de Mouros de Tremeí]cm,6cFez,que vantado por Rey em Alcaceredo lai , a vinceôc

paUáraò a Adem, ôC daqui por ler tempo de nave- (ete deOdtubro doanno de 1495. lendo de vinte

Manoeljque a Joanne fuccedeo

No Rey no^à' nos altivos penfamentõss

Logo como tomou do Heyno o cargo^

7om9U mais à conqutjta do mar largo.

Parece cfue guardava o claro C«&. Fallecic'o El»

gaçáo le apartarão. Aftanfo de Pay va icguio a via

dc£{hippia, ôc Pedro de (Covilhã da Índia , dos

quatís nenhum tornou a eíta terra; porque AíFon-
io de Pay va morreo no Cayro, ÔC Pedro de Govi-
Ihá na Cor te do Preíte.

Ondeie nao atreveo fajjar Irajans. Efte Empera

6c íeis annos, quatro raezes.ôc leis dias. E porque

com elles Keynos herdava também o prolegui-

mentode tão alta emprefa, como feus antecello-

res tinhaó começado.que era o defcubrimento, ôc

Conquifta da índia ,
que El-Rey. Dom ]ohó em

leu tempo tanto defejou , nunca cuydava , nen»

dor fugeytou todas as Cidades que ellaõ aquém, praticava em outia coufajcomeo Poctadiznaoy
ôcálem dos rios Tygns,&Eufrutes,ôc daqui nave
gando pelo mar Penico fahio ao Oceano conquif-
íando até a índia , mas não entrou neila, como ef-

creveraos no canto i.oy tava j.

V Iraô gentes incdgyitias,\S efíranhis^

'Da India^de CarmaniafS Gedrofia^
Vendo vários coflumesovarias manhas

»

^ue cada Região produz^éy cria:

Mas de vias taõ afperas^tamanhas^

Tornarfefacilmente naõpodta^

Lâ morrerão em fimj,^ lâficaraõ

^e â defejadapátria naõ tornarão,

Vità^gentes incógnita!. Conta aqui o Poera,còtDó
'4ftes dóus Portuguezes mandados por El-iiey

tava leguinte , confultando muytas vezes com os

Príncipes de leu Reyno , dcs quaes rnuy tos craó

de contrario parecer. Mas como elle o deíejava

tiiuyto.ôc entendia ter obrigação fua, determinou

pola em execução. Para o qual mandou Vafco

da Gama por Capitão mór de huma armada de

quatro velas, o qual partio de Ljsboa hum Sab-

bado oyto de Julho do anno de mil quatrocentos

noventa ôc íete. j

O^ml.como do nohepenfamentn

'Daqiieila obrigação,que lheficara

*Dí> feus antepaffãdos tcujo intento

Fey fempre ãcrefcentar a terra cara.

Não deyxajfe de fer hum/ò momento

Çonquijlaáo^no tem^o^que â íuz. clara

=;.'i«ii'
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._„ Canto

Foge^ ^ as eflrellas nítidas,quefaerut

^repoufoconvtdão,quando caem,

1^0 tempo que a luz, cJ(frafoge.\ Finge o P oeta que
cftando El-Rey Dom Manoei em íua cama dor-
mindo , lhe apparecéraô entre lonhos aquelles

dous taõ celebres,6: nomeados rios Ganges, ôc In*

do , avífandolhe mandafle Jogo pór em ordem o
dcfciibrimcnto da índia , da qual lem falta ieria

Senhor , ainda que fua Conquiíla cuftaria muyro.
£ ai Efirellfii niúda$ que (aein a refoufo convtdaõ,

quando caem. Por eftas palavras dá a entender.q era

íika neyte a imitação de Vn-gilio na Eneida liv.i i.

! ! Etjamnox húmida Ceek

Tríecipat,(uadentque cadtntia {ydtra fomnosl

Quando Eneas ,' por dar gofto a Raynha Didõ,
ainda que contra o leu, determinou contarlhe, jà
aita noy te, a deftruhiçáo de Troya, & já a húmida
noy te, diz Eneas, cae^do Ceo,ôcas Eftrellasquc
caemobrigaóa dormir, Êchaíe de entender, que
era contra a madrugada

, porque então o ar he
^niaishumidojSí as Eilrellas parecem que íe põem,
não íe pondo,nem caindo, mas chegando mais com
leu curfo para a parte do Poente. Mas o mais certo
lie,fcr'ifto no principio da noyte: como o poeta o
áiz claramente.

Standojà deytado no aweo leytú^

í Onde tmiginaçoes mats certasfao

^

Revolvendo comino no conceyto^

1)6Jtu officio^^fangue a obrigação:
Os olhos lhe occupou ojono aceyto^

Sem lhe dejocupaY o coração^

Torque tanto que laffofé adormefé^
Morfeoem variasformas lhe afparecei

Morfheo em variaiformai Ibejaparece. Morpheo,
dizem os Poetas que he filho do fono , chamado
aíTira de morphi palavra Grega

,
que quer dizer

figura, pelas muy tas que faz aparecer aos que dor-
raeiDjComo diz Ovídio nas Mecaínorpholcsliv.ir.

A^uifè lhe aprefentà^quefuína

Tão alto,que tocava aprima Esfera^
Donde diante vanos 7nundos via.

Nações de muyta gente eftranhaó'fera:

E Id bemjunto donde nafce o dia,

Depois que os olhos longos eflendera^
Vio á'antigos, longmquost& altos mo^ítes

Nafceyem duas ciaras,& altas fontes.

Aqui ft lhe aprefenta que fuhia. Parecíalhe que
checava â primey ia elphcia , que hc o pnmey ro

^ar'to,
'

Ceo,3ondeefláalua,&quedaquid£rcubfíagráni
des mundos , 6c varias Nações de gentes , &: que
notadas eftas coufas vio nas partes do Oriente
duas fontes nmyto claras , em huns rnuy to gran*
des,& defviadob montes , donde nafciáo dous rios

rauyto grandes , Indo, & Ganges: os quaes ainda

que arrebentem fobre a terra apartado hum do
outro nos montes,a que Ptolomeo chama Imao,8c

Gs Habitadores delles Dalanquer , 6c Nangracot,
faõ eftes montes tão pegados hum com outro,que

quaíi querem efconderas fontes deites dous no;»

6c legundo dizem os Gentios comarcãos , parece

que ambos naccm de hum niefmo lugar.

AVes agrefles,feras alimárias,

Telo monte Jelvatico habitavao''

Mtl arvoresfylveflres^à- hervas varias^

Opaffo^Ò' o trato àsgentes atalhavaÕi

Eftas duras montanhas adverfarias,

De maís convt rfaçaò porfi miflravaSt

^te defque AdaÕpeccou aos noffos annos^

Naõ as romperão nuncapés humanos»

Aves agrefies. Defcreve o íitio deftes montesi Sê

a gente de que faô habitados , que faô Aves Syl-

veílres, beftas feras , 6c grandes matosjque cílor-

vaó o tratto,6c communicação dos horwens neftas

partes, os quaes eftáo de maneyra que defde que
pecou Adam até noííos tempos não le enxerga
haver entrado homem nelles.

Dy^s agoasfe lhe antolha,qUe fahiaot
TaYa elle os largos pajfos inclinando

Dous homens,que muy velhosparedão^
De afpeytOjtnda que agrefte,venerando:

Das pontas dos cabellos lhe cahiaõ

Gotas,que o corpo todo vaõ banhando,
Acordapelle baça^ò' denegrida,

Abarba hirfutaiintonfa,mas comprida.

Das aguai fe lhe antolha que fayaò. Proícguc ó
poeta leu fingimeFito, dizendo, que íe lhe antolha

a El-Rey Dom Manoel,que daquellas duai fonteS

íayaó dous homens velhos , 6c de afpeélo vene-
rando, ainda que pareciaó homens de campo, quo
eraó os dous rios Indo , 6c Ganges, os quaes pinta

aquioJPoeta maravilholamente.
Barl;a htrjuta. Barba cicfpa , intonfa ,

por tofj

quiar.

D
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E ambos de dous afronte coroada,

RaHtas não conhecidosi& hervas tinhâi

Hum

\^



^^mo. quemdefnAts longe ^íli caminha:

'.E qjji <« t^g^h^^W iptpeto alteradaj

^^dmcia^qm deoutrafartevinha,

Bem como ãlfèo de Areadia em i^jrdeufé
'Kàya búfiar òs abr&^ós de Arètufa,

LufiaââsâeLHísdeXMmCmmentMosZ ,,,,v .; '-v - v^r.'.;L Ij?
•"'

'
"

'

'
' " .deyra,., fe^moMe fal)ar n^uytotí fado, cptre qs La-

tinos, osqtiaès ao principip,çÚ?;í9?>o,tj]er,ç,p,, coin0

hç.pp.ioriQaos qyeçeo^.qualquer conhecimento

deftaíínguajSc faca dito HO canto primeyr».

75

NJõ dlffe mais o rio illujirej^ Janto,
_

;,

Mas ambos defp0vecemmm mmersfàfHum delki a p.rsjençà traz c»n(ada , como ijuem de

r^aii longe aílicàmtnha. Da por eílas palavras a en- ^umaa jLTj.<»fi,vyr <;'<:. •"t;'"'''''' '•>£"" '

tender o Poeta que o verdadeyro nafçiraenço à& Egran^dealteraçââ d^ pen/amento:
rio Ganges he no Paràyío Terreal, como fe diz no

Eftendeo}í\ÍÍo T^iêiiO Q claro manta

^

Genefíscap.2.
.

^i ví-\cí\ ;.
'

, > v ^ Telo ekuro Emisferio/omnoleritOi
£j»í coOTo /í/|),Ãío. Andando Arethufa corapa» -***"' v*^ .•^- J'-/.

nheyràdc Diana pelos nionies de ArCadia á caça

canfadado trabalho,§c apertada da cãlnja, chegou

ao rio /vlpheo da tnefrDaPr.ovincia , 6ç lavando-fe

nellcaflim te affeyçpou aella ,, que náopodendgi

ArethuTafofrcv fuás irnpprtunagpes^ , fygiq para

.Siçilia, aonde toy cpnveirtida em fonte de leu no-

me. Mas nem iftojhc valeo.porqtie Alphep jcme°

tto por debayxo dà terra , & fáy írrebcntar na íinfMi,»*..,..,^' / -; — - ' c w
Cidads dcSyracula de Cicilia , aonde eftá a fonte los quaes termos mpllra que apareceo, o boi to-

ii..„.u.,f» :«?» _/T:^-I*k^f. /.rtV,^;;ri «>; ^i„*..._»„- i t,«^;rnhí>i-tn niip.oouco antes eftivera OC-

4cdrdaMànofilcQfh^m:mV9fípf^nfo»

Feyo a manhã no CeQpintando as cores

Da pudibunda rof0)àr roxasflores,

Efienieo nijlo Phéh » tlaro tnãntt, Delcrcvenos

aqiiiamanhá elegantiílimamente. Phebo he o

Soí, manto do Solíaóos léus rayos, com que dá

luz ás terras. _
ElmroHtmiffhenojontmltnto. He a noyte. Pe-

Arethufa , & ádijii ambos entraò iiÒ mar juntos.

Com efta fabula de Alpheo compara o Poeta o naCj-

cimento do X5anges,dançÍo a entender , queaipdâ

que arrebenta fdbre a tèrn riaquellà partcXeu naU
çitnento, he em outro roais remata, Sc lecreto lu-

.... ii
Ste^que era o mmgrave napejfoay ;

,.

''De/ta artepara o Rey de longe bradai

Ofu^acujos ReymsJSÇ(^9a, r. ;.,;,!

Òrande parte do mundo efiàguardada:

JSÍóJoutros^cujafama ianto voa,

'Cuja cerviz bem nuncafoy domada^

Te a'^ifamos^que he tempo^queja mandes

A Receber de nos tfçíbutos grmdes.

EVfou'ótÍ!íiflre Qangês.que na terra

Celelietenhõoberço.verdaâeyro,

E/foutro he o Inao Rey,que neflaferra

^uevéftféunáfcmento temprimeyroi

Çuftarteemos com tudo duraguerra.

Mas in(i(lindo tu por derradeyroy

"€om nad vifias vittoriasfem receyp,

A.quantas 'gentes vèsporâsQfreyo,

>. Eufouo illi^Pre Ganhei , ^ue na terra cfkfittenhsv

^frço verdadeyro. Pára mais aflfeyçoar a El-Rey, Sc

ô.perfuadiratomar feu cjnlelholhc djzcomofcu

pnmeyro natcimentohe no Parayfo Terreal , 5c

que o indo nacia naquellc monte, aonde íc ambos

íheaprcfe/ítáraôíjV.-rv^iT ... . ,
^ft^u-b

-

Ber^o vtrdadyiro. J^nneipio i Sc origem vcirda-

bre o hemifpberio ,
que pouco antes eftivera oc

cupádocamanoyteroiy.dpíotnno, , ^ ,

piiMmda.roja. KMstvçrmilhi, E roxas flor^,

Ifto diz .porque a manha tein aquella cor rolada^.

& roxa 5,
coiijo cada dia vemos , antes de lahir o

Sol na parte aonde elle eomeça a nalccr.
*

C'

"1 Hama o Rey os fenhores a confelha

j Epropoemlhe asfiguras da vtfào

/tspalavras IhfiÀizdofanto velho
j,

àue a todos forãogrande admiraçãoi

'Detéyminãoonautico aparelho,

*ParaquecomfrblimecorafãO' .

í^à a gente\que mandaryçortando «s mareSi

Ábufcar novos cimas,novos ares.

Determinai 0. náutico »farelbo.K^^vt\ha^m.\xúcoi

laõ a$.couías neccflarias, para aparelhar as uaos... v

4 l';tlcar novos tltmai novos ares... Vcja-le » noíu

annotagáo no canto primeymoytaya ?j|.^

Et) que bemf9$alc^j4ava^ quefmefeytt

SeptizeJJe^quf.o,fsytornepe4ia^

^efmpre.grandeACOjJjas depgeyto,

^refavoocoraçãome prometia: ^, ] .

Naõ fey porque razaõ,porque refpeyfa.

Ou porque bomjinalj queemm fe vta, ,

,

Mipoèmo Ínclito Rey nas mãos achave,

*t)ef}e cometimento grandei& grave,

fÍH qsieím m^eisjdisv0.;é!kò paUyrasde Vaí^

I /

''
í



^3*^ Canto êluam".
da Gama

,
o qual ttatta cofflo El- Rcy o chamou "na terra faziáo grandes malcs.Eryraantho he liurtt

para eíle delcobrimento do Oriente, Ce o fez Ca- monte em Arcádia , aonde Hercules matou hum
pitaomordeftacmprefa. porco

, que deíhuhia toda aquelia terra, Scoie-
Pnl^go coração

,
<jue nunca mente. Coraçaopre- vou âs coitas a Eunftfeeo. Hydraera huma le>.

Ingcqucr d.Zcr,coraçao labio,que adevinha. Vc pence na lagoa Lernea de muy tas cabeças dá^ja-leanoílaannotasaonocantopnmeyro
, oy- quaes íe lhe cortaváo alguma /lhe nalciaô dobra

tava 85.
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T7 Com rogoj&falavras amorofaí^

_ t ^ie he hu mando nosReys q mais obriga^

Me dtjfe As coufas arduasJé lujlrojas^

Se alcanção com trabalho^^ comfadiga:
Faz aspejffoas altas ^^ farmfa t

A vída^que [eperdejò" que periga,
^e quando ao medo infame naòfe rende
ÍL7itaij,fe menos dura^matsfe e/tende.

dâs. A ida de Hercules ao interno foj poramor
de Thcleo ícu amjgo,que o rinha Plutão prelo.

81

X^ Ommercesfumptuõfas me agradece^
E com razão me louva ejia vontadf^

^ue a Virtude louvada vtveJ3 crece^

Jí o louvor a altos cafosperjuade:

Aacompanharme logo/e oferece^

Obrigado de amor^ áe amizade^
Naõ menos cobiço/ò de honrará' fama,

diíle o Júris Osuromeutrmão TaulodaGama,Elegaiitiflimos verfos. Donde
conlulto Preces Regum lego Jitnt.

El) VOS tenho entre todos efcolhido

Tara humaemprefa, qualàvôsfedeve, ExcitatauJitor/luJiumMJatafuevirt»,
Trabalho illu/rre^daro^^ e/clarfcidoj ^ - .

O que eúfeji que por mt vosfera leve:

NaÔfofri mais^tnas logoib Rey/ubido
Aventurarme aferro^afogfí^a neve.

§lut 4 virtude huvadd vive , c^ erece. Nenhuma
íoufa faz mais crecer as boas artes que haver
quem as fa v©reça,aondc diíiepyidio: '"

Cre(cítt& tmmeníum gloria calcar habct.

Os ouvintes dej^ertáo es meftres , & a virtude
louvada crece. E Juvenal.

He taôpouco for vós,que mais mepena
òer eJia vida coufà tãopíquena,

IMagtnaytamgrandesa venturas,

^aes Èuri/ieo a Alcides inventava,
O Leaõ Cleonèo,Harpias duras t

Oporco de Erimantho^a Tdra brava
1)ecer emfim asfombras va7iSt(^efcuraSt
Onde os campos de Ttyte a Efitge lava,
'Forque a mayorperigosa mór afronta,

Tor vós ó Rey^o efprito^& carne hepronta,

^uaei Euriflheo a Ahíães 'inventava, Foy Eurif-

^uu enim virtuíem amfkãítur ipfam
Framia

fi
tohas.

Naõ ha quem figua a virtude íefaltãopremiosj
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MAísfeme ajunta Nicolao Coelho^
T^e trabalhos muygrandefoffedor

^

Ambos faode valta^^ae confelho,

^e experiência em armasi&furor:
Jà de mancebageme me aparelho.

Em quem crece o defejo de valor.

Todos degrande esforço,^ affiparece'^^uaei Eurt}tbeo a Alctãesinventava, Foy Lunl- ^ ^ ,
•^-(-j-"'-' "uz-r""^-";

theo hum tyranno de Mycenas.o qual por ordera
S(uema tamanhas coufas fe oferece.

de Juno perleguia a Hercules, & lhe inventava
crr.prefas arriícadas

,
para que deita maneyra aca

baile mais depreda: por entender fer efta a vótade
de Juno". O Poera conta aqui algumas : oLiaó
Cleoneo.as Harpias, o porco de Erymanto, a íer-
pente Hydra, Sc a fua ida ao inferno. O Liaõ ma-
tou Hercules na defcfa Nemca entre Argos , &
Coiintho

, junto a huma aldeã chamada Cleone,
pelo que o Poeta lhe chama aqui Cleoneo. Har-
pias craõ aves de rapina com roítos demolheres,
das quaes Virgiho tratta na Eneida liv.? filhas de
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FOrão de Manoelremunerados,
Torque com mais amor fe apercebefjem^

E com palavras altas animados.
Tara quantos trabalhos fuccedeffem:

AJfiforão os Mynias ajuntados.

Tara que o veo dourado combatefftm
Na fatídica nao, que oufou primeyra

In tptunoA da icrra.Pçlç que aíTim nofnar,como Tentar o mar Eíixino aventureyra.
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'jSjfi faraih Myniai. Myni^s povx)s de Thefla-

lia , qtie foráoaColchos àconquiftado vello de

3uro. li porque foráo em huma nao chamada Ar-

70S, a qual íe diz que foy a primeyra,que no muti-

lo houve 1 daqui íe chamarão Argonautas iflari-

aheyrosdanao Argos , &por eítanáo Icrfeyca

por mduftria, & ordem de Palias , 6c amadeyra
^ue lefez cortada na defcfa Nodonea , aonde Ic

lavâo os Oráculos , daqui le chamou a nao fatí-

dica , quequerdizer dadora de Fados. , Sc Ora-,

:ulos. Aonde os Poetas acrecentaõ,que amelma
nao hlhvaiipfaefue vocem perditHt ^rgo.Diz Séneca,

imcfma nao perdeo afalla. E Claudiano: Tabulas

inmi*lle leifttaees, fallando no trabalho , Sc diligcn^

:ia^que Palias poz no feytio daquella nao,diz que
as taboas fallavaó.

Tentar o mar Euxino. Mar Euxino, he o qu&os
Italianos hoje chamáo, Mar magiore, aonde ellá a

grande Cidade de Conftaniinopla , cabeça que
foyantiguamentedo Impeno Komano , & hoje

de Turcos, pela qual razaó efte mar Ic chama m^r
de Coftftantinopla.

Ey
anoporto da Ínclita 'l^Cyffeai

Lo' hum alvoroço nobreza- cum de(ep
(Onde o licor mifiuta a branca area^

Co falgado Neptuno o doce Tejo')

As nãos prefies eftãOj& nao recea

Temor nenhum ojuvenil de/pejo^

Toxque agente marítimaJ3 a ãe Marte
^Jiào çara/eguirme a todaparte, 1

No porto ãainclyta Uiffta. Ulyffea hc Lisboa.
Veja-íc a nofla annotação no canto terccyro oy-
tava 57. •

Co* o (aigado Neptuno o doce Tejo, Ifto diz,jiorque
o rio Tejo pafla por longo de Lisboa , & quatro
léguas da Cidade cm hum lugar chamado CafcaiSj
entrano mar Oceano. Gente marítima. He gente
domar. Gente Âe marte, Sâò os loldãáosi porque
a Marte taziaó os Antigos Dcos da guerra.

P Elasprajas vejlidos osfoldados]

'J>e varias cores vem,& varias artes

i

E não menos de esforço aparelhado r

,

^ara bufear do mundo novas partes;

Nasfortes nãos os ventosfojjegados,
Ondeão os aerios eflendartes

Eliasprometem^vendo os mates largos,

iJefer no Olimfoefirellas.como a d"Ar^^

Amoi efiendarteu Epitheto éxcellente chamai
aos eftcndartes aéreos de aer, que he o ar:por efta-
rem lempre em lugar altojaonde o ar os mova.
^ejerm Oíjmpo. e^rdl^i smo» á/írgos. A nao.

õesCommentadoíl t^j
Argos.de que atrás fallámos,em qae os Argonau-

tas foraó áquella aventura tâo nomeada do vello

de ouro , foy.pofta no Ceo coroada de eltreilasí

porque íoy a primeyra do mundo, que fez áquella

viagem tão celebrada. Diz aqui o Poeta qye as

noflas nãos Portuguezas,vendo.le no mar, &. não

fe tendo em menos reputação , que a nao Argos,

eftão dando a entender de fi,, que haõ de levar o

meímo preniio,que Argos levou.

DEpots de aparelhados defla forte,

Tie quanto tal viagempede^à" manda^

Aparelhamos a almapara a morte,

^c fempre aos Nautas ante os olhos andai

'íPara ofumo poder
,
quea Etérea corte,

Suflmtafó co a vifta veneranda.

Imploramosfavor^que nosguia[fe,

E que a ttojfos começos afpirajje^

§t!ie fempre aos nautai ante ot olhos anda. Aílifii

diíleVirgilioliv.i. cm huma tormenta , qtíepaf-

lou Eneas no mar : Fralenteme^m vi-is intentant

nmnta «íorífw.Todas as coulas fazem aos navegátes

prezéte a morte.Nautas íaó marinheyros.Coríí (.tki*

rea.Cont Celcítial, deether,quc he o Ceo.
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Artimoms ãfft dofanto templo]

^enasprayas do marejla fentadò^

S^eonome tem da terra,para exemplo.

Onde T)eosfoy em carne ao mundo dadoí

Certifcotejo R-fy^que fe contemplo^

Comofuy deftasprayas apartado

Cheyo dentro de duvida,& receyo,

^e apenas nos meus olhosponho efréy^l

^ttt o »oMe teM da terra pofa. eíce^pto , donde Deds

foy em carne ao mundo dado, Moftra que fíihiraó de
Belém Mofleyro do Bemaventurado S. Hiero-

nymo,qtie eftà na praya dohde as armadas partem

para diíFerentes partes. Chamou-fe affim aquellâ

Templo à imitação daquella excclicntiífimá Ci-

dade de Belém', aonde Chrifto noflo Senhor naí^

ceo para remédio do género humano. Efte Tem-
plo de Belem,que hoje hc hum dos fumptuolos, Sc

prnicipaes do mdndo , de RcligiofoS dò Bema-
venturado S.Hieronymo,& que os Reys de Por-;

tugal efcolhéraõ para fuás fepulturas , foy anti-^

guamente huma muy pequena Hermida
, que O

Infante Dom Henrique filho d*El.Rey Dom
Joaõ o primeyro mandou fazer.no principio def*'

tes dcfcobrimentos , & navegações, no qual efta-

vão alguns freyres do Convento deXhomar para

adrainiftrarem os Sacramentos aos mareantes.

á
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Gente da Cidade aquelle dia

^ _ QHutis por íimtgts^&outtQsforparéteSi

Outrosfor verfémeníeysncomaj \ i o:.

Saudojos na vijia^é' dv/contentes: '•

Ènòscoavirtu&jacQtnpanhia

'De milReltgioJos diligentesy

Emproctjjàojoíemne a. 'T>eos orando^

faraós bateis viemos caminhando.

iàrff.

Torqne his aventurar âo mar irafó''
'

EJJa viàa^que he minha^& naò he vojja^

Cornofcrhnm caminho duvido/o ^

Vos ejquece a affeyçaõtaS doce nojfa,

JSLoJJo amoriíiojjo vaô contentamento^

l^trets^que comas vellaSikve o venttíi

Ao muT irofo. AíEm lhe chamou Horácio: /í«í

èofret-iratím-fnarf. Ou terae- amaricoio.^

;

,C 1
(

•

!i (; aon.í

'-n' S>z

De tnil Relfgiofos <íí/<çe»ífií.Eftes Religiofoseraji.

Freyres da.Ordem de Ghrifto , que eftavâo n-a-

quçHa hermida , de que atrás falíamos. E dizer

aqui mil náo he porque foílem tantos , mas he.

hum encarecimento de que os Poetas ulaó muy*
tas vezes,pondo as coufas certas pejas meertas, Sc

peloconcrarto: ou da parte pcioii0(io,ou do todo

j)ela pai ce«

8í>

M tão longo eammhOf^ duviàofo^

Torperdidos as gentes nosjulgavao^

As mulheres com chora piedofo.
Os homens comfufpirosyque arrancavaoi

Mãys^efpofksjtrmãs^que o temerofo

jimor mais deJconfia,acrefcentavão

j1 defefperaçãOi&frio medo

*J)ejànos nãotornar aveftãocedot,

Çiue a tewerofal amor mais deftonfiíti. Onde hâ

amoralli reynao raedojpaíque osqueamaô fem-

pre andaó teraerolos , Sc íobrefaltados fobre os

que amaõ,Daqui diíTe Ovidio definindo o amor;

kci efljolliáti flena timoru amor: O amor he huma
coula cheya de temor follicito. E poreftarazaó

dciiváo alguns o amor de amaror , queheamai''^

gura, porque nunca íaltaaos que^ojeguem.

5>o

O^alvay dizendo ó filhota que i

Sô para refrigertOi& doce amp>

' eu tinha
' para refrigeriotó' doce amparo^

^efia cançaâaja velhice minha^

^e em choroacaharápenofo^ t$ ama ro:

'J^orque me deyxas mifera^èr mefquinha'i

'Porque de mim te vás ^afilho caro

Afazer ofunéreo enterramento^

Ondefejas de peyxes mantimentói

' A^fazer o funéreo enterramento. A morrer, de fa-
»«i,quehea morte.

Q
5>i

Valem cabela^ó doce^ amado efpofo,

Sem qué naõ quiz amor, q viverpofja.

NEJIaSi& outraspalavras^que diziaog

^Dea7nQr,& de piedoja humanidade

^

Os velhcs^ os mimnos oslfeguião^

Em quem menos esforçopõem a idade

Os montes de mais perto re/pondiaot

^afi movidos de altapiedade^

A branca área as lagrimas banhavãol

^e em multidão com ellusfe igualavat
,

Um e^uem mínoi esforço fsem a iâade. Allude o
Poeta aqui em ajuntar os velhos com os mininos

a hum provérbio aflás labido : (enex repuerafcit. O
velho tornaalermoço,porque todos pela mayoc
parte no fiío , condição íorfas , Sc cuydadosíaõ

meninos.

NOV outrosJem avtjlã levantarmos.

Nem à mdj,nem d efpofa, nejle eftadol

Tor nos n&Õ magoarmos^ou mudarmos^

^opropofito firme começado:

'Determiney de afinos embarcarmos^

Sem o dejpedimento cofiumadoj

^lepofto que he de amor ufania boal

A quemfe apartaiOuficaimais magoai

^ue pojlo ejue he de amor ufança bea.Bcm pôde fcp,

collume bom, Sc náo íer coftumeavilado. Como
também he de homem de boa condição , Scnatu-J

reza fazer de tudo virtude , Sc he de homem avi-

fado interpretar algumas coufas mal , Sccuydar

que o podem fer. E aíTim o nollo Camões moftia

aqui a obrigação, queremos os homens a fer ho-

mens de efpiritu , Sc delapegados do parente , 6c

amigOjSc nâoertarmos tão grudados,Sc aferradoç

a ellcs que nos cufte muy to caro dcyxallos.

Mas hum velho de afpeyto venerando^

^wficava nas prayas,entre agente^

Tofios em nós es olhos^meneando

Trrs vez-es a cabeça,defcoute:

Avoz- pezaáa humpotu o levantando,

^e tiòs na mar ouvimos claramente,
Ce? hum



Co^humfahersôàe experien€iasfeyto^ , ... -

Tasspalavras tirou dútexperto peyto»

O Gloria de mandariavã cobiça

'Oeftavatdáde^ ai^uê chamam&sfamít,
Ofrauditlent&gfrjio^^ue/èatiça

Co' humdaurapopular , que honrafè chamai
^e caJtigfftamanhOià' quejnfhfa

Pi

MAs ètUjgéraçad' daqmíle t^/^W»
'

Cujopeccctd^f^étàefiybedienéía^

Naõfomente. doyKeynofoherajtOt

Tepoz, nefte dtfhrro^t^ trtji& aufènciaz

Mfls ind.a d'outro efiado mais que humanOt
^Daquieta^Ò'daJimplesínymtèmiay

Idaae d'ourOjtanto teprivou^

?;;• D yj '.ííí:

tazesfiopeyto vào.que ntnyU te<ma> ^^^ ^^ ^'^ d€f(írrQ,& d^ífrí^fte deytAU^

^ue mortesiquepengos^ue torrmntasl

^e crueldades nelles experimentas^

..->_> • . .. 'i -. . . .-
-^

Qglon»^dtmaftilar. Finge aqui o Poeta corijo

hum velho honrado, £cç|eauthorictade,, v^ndoqá
noílasapoftados a huma emprefi de tanco peri-

go ,' & duvida , loltou algumas palavras , 4ue o

l^oeta vay recontando. A verdade he, que agente

da armada, que leriaôate ceiuo 5c letenu petloas

iahiraóda Heraudade Noila Seuhura de Bcicm,

acompanhados dos Freyres, que alli eít^váo , <<£

líiuyra gente da Cidade,aos quaes,como chegarão

perco do mar, abfolveo o Vigário
, poltos eiks-de

joelhos , de lodosos peccados por huma Bulia,

que paraeite eíFeyto o Intance Doin Henrique
houvera de Roma , paraosque aiorreflem neite

delcobrimento. Nefte aéto houve aiuytas lagri-

mas de hu(na,& de outra parte.

- Gojle frauduimto. Golto enganafo., étura po^u--

/tfr. Graga , 5c favor do povo.

>i

pi

Dl^ya inquietação da alma , Ç? da vida;

fonte ae deiemparost ^ adultérios

i

Sagaz confumidora conhecida^

Ti efazendaside Reynos^& de Impérios,

X^hamahte illultre^chamãoteJubidaj

Sendo digna de infames vitíiperiosy ,

Cbamaòtefama^Ò' gloriafoberana;
Nomes com quemfe opovo ne/e^Qfcigana»

5)7

/ A Mjue novos defaflres determinas

Jt\. T>e levar ejles Reynost& eftageiúe}
^ueperigos,que mortes lhe dejiinas

UJebayxo dealgum nomepreeminente'^
^epromefas de ReynQs,& de minas
^^ourOj,que lhefarás tãofacilmente?

^e Famas Iheprometes^que hiftorias?

^e triunfos ,quepalmas,que vttporias^

íi JifUi ,

Mín , è tu geração ãaejmll^in(4no. N^eftá pyta\>^á

^jonverce QVíjlho lu^ pi atica^ contra os homens»
cujos apetites deíenfreadq^ faó caula de tantos

tnales,8c trabaihcs,quátosha na vida.E baíta.cor

<Bo diz o Poeta, trazernjps a origem daquelle de-

fobedisnte Adam noflo piimeyro pay,,o.qual len-

do criado, d.e DcosNoíTo Senhor em tanto goíto,

Sc poílo pior elle com tanto mimo , ôí regalo, cm
huiTJ lugar chamado Farayfo,par lua exçellencia,

por tero cnat.s!frefco,j^ ^prafivel, lugar do mundo,
ioy caó mal entendido , que delobedeceo a feu

Criador , & Senhor, pelo que foy lançado do Pa-

rayío elle,Sí fua muiher,ôchcou lujeyco a miltra«,

balhoi, 6c enfadamento, eomo le pode ver no Ge*
nefis.

Idad^À^ouro, Fazeip os í?oetas quatro idades,à$

quaes daó differe.Hte,s npípesjtomados dos mctaes

da terra, como ouro, praita, cobre, ferro. A idade

de Ouro attribuem todas as coulas de ouro , bon-
dade na gente, fertilidade na terra, quietação, Sc

paz no mundo , & hum veraõ perpetuo, Sc conti-

nuo,fem os heinés laberem de outro tempo. Na de

prata começarão os homens a ter frio, 6c calma,6c

a ler? cie outras coufas , quena idade deouro não
<:onheci,aó: porque ja neíte houve Veraô, Inver-

no, Ellio,6c Outono. E,, para fe defender da adver»

fidade do tcm.po, começarão os homens a çdiíicac

calas,& íizcraó outras coufas,que na idade de ou-

ro le eíeufavaó. Na terceyra ,
que foy de cobre,

fra a gente m^s pervçrla que na de prata,mas nãa

eia de tO(dí*nDà. Hagyaita,a que põem nome ds

ferro, entrou toda a maldade, 6í efçpvi^dpniun-;

do,porque não houve vergonha, fé,neni verdade,

mas rudo enganos, trayçÕ€S,forças , & defejos de

pofluhir. Ett^s idades .d,eCc-re,YeOvidio n^s Meta-
morphoíçsliv.i. O que o Poeta aqui dÍ2;, he que
não fomente os liomens pelo peccado doprimey-
ro pay Adam foraó privados de tant&bem;quan-

to Deos lhe tinha aparelhado, fe ellpnão peccára,

mas que çs privou da idade de oj-irp, na qual aindíi

havia algum bçin, ^ os pípz na de ferro goxidetu»

do laó enganos , 6c malícias , gi^e í).e çí|;4^i^^i !^P

agçyaflfíiÇi,^:

V9

IA" que neflagofofa vaidade

Tanto enlevas a kvefantejía^

Sa U
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Jà que a hrnta crueèa] è" feridade

"Fufefte nome-, esforço., & valentia^

Jà qu€pre/as em tanta quantidade )V.^

O aefprejo da vida^que devta

^ejer femfre ejiimada.pois quejà

Víeme^ tarUoper4^la^quema,a-â» ii\;y--' . \^' C

Gojtafa vaklade.He a honra, & tama. Chamalhç

^oilofa vaidade, por fercoufade que cão pouco

provey to vem a os homens,nem ihe ferve de mais,

que de oV levar , & fazer commetrer quaelqueí

couías,por árduas, 6c diííicultofas que iejaó, com

muyto gofto,& alegria.

toh (jue jd temeo tatttò perdela, ejuem a d4.l(ío d\Zi

porque Chrilto Noílb Senhoreftando na agonia

da morte para nos moltrarcomoera verdadevra'--

tnente homem , Sc que b feu corpo era de cârne,

temeo a tnorte,como he natural a todo o homem
temella. E affim diíle náquella liora do fcu tran-

fíto ,
pedindo ao Padre Eterno que olivraíleda-

queiletrabíúho: Pater ^'poffihle tji tran(eat â me ca-

hx íffe. Padre meu (c hepoíTivel pafle demim efte

cálix da morte.

lOO

N^õ
temjunto contigo ú l/maelitaj

Com quem fempre terásgíterrasfòbeJaSi

NaÔfègueelle do Arábio a ley maldita.

Se tupela de Chrijiojo pelejas?

MãÕ tem Cidades militerrainfinitài

Se terras^& riqueza mais dejejasi

NaÕ heellepor armas esforçadot

Se quereispor wttortasjer louvado^.

Nrto Uns janto contigo o Efmaelka. Chatna aos

Mouros Ifmaelitas , do nome de llmael filho dè

Abram
, & Agar , que foy rey naquellas parfes,

como fica dito no canto t.oytava 8.

Nav Jegue elie do Arábio a ley maldita, Efta do

Arabiohe a feyta maUita de Mafoma , o qual di-

zem os Eícritiores^que foy filho de hum homerrt

Arábio de nasáo. Veja-feanofla annotaçâo no

cantoi;oyEava8.

IQI

DEyxas criar as portas o inimigo

j

Tor ires bufear outro de tam longe
^

Tor quem fe defpovoe o Reyno antigo,

Seeiífraqueça^&fe vâdeytandoa longe?

Bufcas o incertO)& incógnito perigo,

*Porque a Fama te exalte^à" te lijonge^

Chamandote fenhor com larga copia^

1>% índiafPerfia ^AralíiaM da Ethiopia?

v^Ti
\

O Maldito oprimeyro.que no mundo

t

Nas ondas vellapoz em /eco lenho^

T)igno da eternapena doprafund(St

Sehejujio àjufla ley^quefigo^^ tenho:

'Nuncajuízo algum altoy& profundo;^

Nem cyiharajonoraiou vivo engenho.

Te depor ijfo Famajiem memoria^

Mas contigo fe acabe o nome^^ gloriai

TRouxe ofilho de Japeto do Ceo

OfovOyqueajuntm aopeytú hfifnaml

Fogo\que o mundo em armas acendeo^

Em mortes,em deshonras,grande enganoy

^anto melhor nosjorafPrometeo^

E quantopara o mundo menos danot

^u a tua ejiatua illujtre naõ tivera

Fogod€ altos defejos^queamoveral

Tbaxfe e filho de lapeto do Ceo. Fiího de Japetò

he Proinetheo. Eíle coniaõ os Poeta» , que fa-

zia homeiís de barro , com tanto engenho , qu4

iquem os via , os tinha por homens vivos. Entre

outros que viraó eíla obra de Prometheo foy hu-

ma vez a caio Minerva > a qual maravilhada da

obra, lhe deu ajuda para fobir ao Ceo ,
donde

Prometheo trouxe fogo , que tirou dos carros

do Sol , com o qual deu vida aos homens ,
que fa-

zia de barro. Enojado Júpiter do atrevimento de

Prometheo , o mandou amarrar no monte Cau-

cafo com huma águia junto com clle que lhe cf-

tivefle de contino comendo as entranhas, E para

milhor caftigar o atrevimento de Prometheo»

fez que nas terras houvelle doenças, 6c trabalhos,

que antes não havia. Eíh fabula contaó affim

Ovídio , 6c outros muytos Poetas. Hcfiodoila

fua obra intitulada Opera, & dtet , diz que Pro-

metheo defcobrio aos homens o ulo do fogo,

que Jupirer tinha elcondido : pelo que Júpiter

enojido fez que os homens dalli. em diante vivef-

fem com trabalhos , 6c aquelle modo de vivec

que tinhaó facilmente ,&: quieto , fecçnvcrtef-

fe em inquietações, 6c enfadamentos. Outros coii-

táo de outra maneyra , mayormente os Gregos.

A verdade do calo he que Prometheo foy hum
homem muyto piudente , ôcdado aoeíludo dá.

Aílrologia, & grande amigo de honra , 6cfama,

ao que chama aqui o Poeta : fogo de altos dele*

jos , que enfinava. A qual doutrina ,
diz o Poeta,

fez mal aos homens .
porque daqui lhe ficou a

curiofidade , & cobiça deferem conhecidos , 8ç

honrados , que hc a febre ,
que diz Horácio ,

que

Júpiter mandou ao mundo ,
pela delcortefia de

Piometheo.



iLu/iãàas de Luís de

NAocomettêraomópfni/èrando
O carro aíto dopay^nemo ar vazio

p

Ogrande Archlte^Bar co' ofilho^dando ^

}ÍHm nome ao mar,^ outrofama ao rio:

Henhum cometimento alta,<à' nefandoy

TQrfogOif'erto^agM_^C0lma &friOt
J)eyxa intentado a humanagèraça.Õ^

Ml/eraforte^ejiranha condição^

Não cometera. Níoftra- aqui. o Poeta os traba-

lhos y & perigos a què le põem os homens por al-

cançàf honra, & fama. E por exemplo trás P hae-

i:on,Dedaíò,&; Ícaro. De Phaetonfe veja o canto

primeyro, oytava 46.

O grande archutàor. Dédalo que foy hum dos

mayores que houve no mundo : dcnde as obras

CãmtesCommentãdoí, 'f\i.

de, engenho de qualquer calidadeque fejão chd-

raâô os Latiiios , Dadata opera , obras de Dsdaioj

2c affim os Gregos, E (te foy Athehienie de nã-

çáo , & por certo cnmç que corneteo foy d«gra-

ciado. Foy cer a creta , aonde fcy prelo -por' Mi-

nos Rey da terra , porque ctici íua auleneia deu

ajuda a Paííphe fua mulher , em huma coufa con-

tpa lua honra. Na cadea concáo os Poetas que
fe^ humas aias deccra com pennas ', com quefu-

gióelle, Sc hum íeu filho pornotae ícaro. Elle

como era moço quiz florear comas aias pelo ar,

pelo que cahio no mar , aonde acabou i £c ò mar

íicou com o íeu nome. Dédalo toy dará Sicilia,

aonde morreo por ordem de Crucaio Rey da

terra. Disque hum deu nomçao mar j 6c outro

fama ao rio ; porque do nome de Icaró filho de

Dédalo le chamou o mar ícaro » & com a que-

da de Phaeton que cahio no rio Endano, que
vulgarniente ie chama o rÍQ Pó » Iheâcuuíamâ

deftc cala.

:

' I

^-i.
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Comm^ntítdos pelo Lkenciado Mmcel Ccrrea*

ARGUMENTO.
Relata o Gama illuftre ao Rey potente

Sua viagem longa, & incerta via,

Aseftranhas nações de Aírica ardente,'

E deFernão Velloíoa ouíadia:

Como Adamaftor viojgigante ingente^

Que hum dos filhos da Terra le diziaj

E as couíasjtjue paflbu atè feu porto>

Onde repoulo âchoujôc faó conforto.

CANTO ^QUINTO.
Neíle Canto fe poeto ó tempo emqúí^òs Portugnezes fahiraÕdo porto de Lií^

boa ,& o que lhe aconteceo atè chegarem à índia.

EStasfentenças taes o velho hõtirnÂQ

Vociferando eflava^qitanáo abrimos

As azas aoferem^&fo(fegado ,

Vénto,& do porto amado nos partimos:

E como hejâ no mar cofiume ufado

A vclla desfraldando o Ceofi rimosj

^i&endo^boa viagemjogo o vento
j.

Nos troncosfez o ufado movimento.

O velha hsnraJo. De que fe tratta no fim decan-
to quarto

, que reprchendeo a navegação dos
Portuguezes a taô remotas partes.

isjflí troncos fex, o ufado mcvimento. Corro tenho
^dyçaidomuy tas vezes coítumâo osPoctaspór a

matéria de que fe fazem as coufas pelas mefmas
coufas, como aqui troncos pelas Nãos, & em ou-
tra parte lhe chama lenhos , traves , & outros

nomes defta mancyra.

Etava nepe tempo o eterno htnê

lL No animalNemeo truculentOi

E o mtmdfl^que co tempo fe confime, .

Nafexta idade andava evferTK0t& Untoi

Ndia vé COMO tinhafor cofiume

Curfos do SolquatoYze vezes cento.

Com mais ncventa^& fète^em que cofrial

fiando no mar a armadafé eftendia.

Entrava mfie tetnfo t eterno lume, Ncfta oytavâ

iract%



Lnfiadas de Luh de Camões CommentâdoT, i^j
tfatta dtf tempo etn que a armada parcip do porco mil & qyatrocencos , c<m maisnoveníA & íectv
de Lisboa.; q.aevem a fcr osmilècqaátraeçntos, noyçíaica ^'

£fer«i»/«/«e. HeoSol, cbamalhc aííinj, porque fete que temos dito.
liepay de tqdos os mais Planecas,&: Eftrellas»por- Andava enfermo ,

é- lento, Riz ifto , ^m'<\m. WO>
que por todos reparte íualuz , ôc claridade eoraio raez deJulho , queheotem.pQ cmque qs oyíio|
hcadito no canto fegundo. partirão , ha na terra fe.ni.pre pçla mayQP parte,
Anmal Nemeo.Hc o Liaõ. Chama.le affiiTi,por- grandes doeHças,& defconfcrtos em todas ss cou^

que o matou Hercules na defeia Nemea , coma las, por ter o tempo íeco, ôç deftem.perado., & con,
tica dito no canta quarto,oycava r. E porque el- trario aos carpos humanos, q que çaufáa impreí-'
tafoya prmieyra cavallaria que Hercules fez, faóqueoSigno deLeaóíaanaterra.&osdiasquç
* Júpiter leu pay em memoria defte feyto poz o chamamos Caniculares , quejaó neileraez. Uu
Leão no Ceo , & fez delk huma conítelíaçáo quiz o Poeta por eítas palavras chamarão muni
muyto fcrmofa, à qual ficou feu anciguo nome de do velho , êc por efta razâô ieutil , & cangado , q
Leão

, & legundaos Aftronoraos he o quinto que a mim mais me contenta, porque neítenoHc?
signo celefte em ordem natural. Tem a lua ima- tempo affim no parecer dos homens , como no
^em vmte &: lete eftrellas

, entra o Sol nellc em produzir da terra le moftía b§m differcnte do que
fulho , no qual mcz fahiraô os Portuguçzes da no lo pintaó os Autores nas outras idades , 6c
^arra de Belém no anno de r 497. Diz-le entrar o baila vivermos na de ferro , aqnde o mundo ^M
5>ol cm algum Signo quando eftá em igual pro^ no eftado que todos vemos.
Jorçâo

, porque o Sol caminha muyto defviado

í

los Signos. E para mayor declaração imaginay
liuina Jinha que íaya do centro do mundo , 6C

.

palie pelo centro do Sol , & chegue ao lugar aon- "T^^ <« 'UiJfapOUCOjé'pouco fe dejieirríi^
ie eílà o Signo. Quando o Sol concorre, & fc en- | 'DaquelUspátrios montes mieficavaÔ
:oncrandla proporção com o Signo, fedizpro- ^ Ficava^caroTejo^ afre/ca/erramamenre entrar nelle. cr> r>- . j n n r 1 -

N^r.^t^ u„i..^i i j^ 1 i- Ue LmtYa.O' nelia os olhos fe alojtmvao:Jya lexta Liade andav» enfermOjé' isfttõ> Como a /-- / , ^
nda do homem fe div.de em parte9,que chamaó ^''^'^^^'^^ também na amada terra

dades, da mefma maneyra o curlo do mundo. As ^ coração,que as magoas là àeyxavãõ,
dades do mundo faõ féis. A primeyra delde a cria- E.jâ. depois que toda fe e/condvo^
^ãodomundo.ité odiluvio,aqual fegundo acon- Naõvimos mais em fim que Mar^&Qeo
a dos Hebreos

, teve mil íeifcentos cincoenta &
eis annos, U fegundo os fetenta: dous mil duzen-
os ÔC quarenta & dous. ( A fegunda defde o dilu-
ao, ate o nacimento de Abraham, com duzentos

A fre{ca ferra de Cintra. Efta he a razaó quanto
a mim , porque a terra de Smtri íe chama a terra

da Lua , que he por fer terra muy to freica, aonde
>c noventa 5c dous annos.conforme aos Hebreos, hâ grandes orvalhadas , & rocios no mey o do Ef-
X novecentos &anarenra /V drmc,nnf>c o^.,f„.. ^:_ ./i_-.j ,-

^ '

tio ,eftando no mefmo tempo lugares muyto per-

lo delia ardendo cm fogo. Veja-1'e o quecícreve-
mos acras no tanto tcrceyrojoytava 5^.

ASfifomos abrindo aquelles mares

^

^iegéraçaõ alguma naoabrio

k novecentos & quarenta & dous annos, confor
ne aos Setenta. A terceyra até o principio do
^eyno de David , a qual teve legundo os He-
breos

, novecentos quarenta & hum annos , & ie-
^undo os fetenta , novecentos & quarenta. A
quarta até a dearuhiçáo de Hieruíalem, £c capti-
^eyro dos filhos de lirael por Nabuehodonqfor,
:fta teve conforme aos Hebreos

, quatrocentos ^ 3, ^«. ..,«.«. «.^»,««,.«„a^.,c

n.atrõr.nror""''
'""°« ' - "^""'^° °' *"'"^'' ^' '''"^^^ í^^^^ vendo,& es novos arei

salvador Jefu Chrifto , & teve fegundo a ordem ^^ Mauritânia os moníes,&lugares^

jue guardamos, quinhentos & noventa annos. A ^'^''^«i^^^ /iz/ífí? num tempo pojffUtQ

cxta começou do Nacimcnto de Chriílo Noílo T>eyxandQ à maÕ efquerd^.que â direyUl
«nhor

, & -acabará quando el!e for Icrvido, cujo Naõha cme&a 4'outramasfojpeyta.
im nao fabe ninguém , & andar com altercações

H^l!.r'^'" í^ '^^(FfP^fi^o- Na conca delias ^ue o gmerof, Henrl^u, defcobrh. Efte foy o íti^
daaeshagrandevariedadco que aqui efcrevite^ f^^t*^^ Dom Henrique filho tcrceyro d'íil-Rey

t mXTr''?V '''^'"''^'°''''5"=°*^'''f^'- Dom Joaõoprimeyro daboamemçria. Foyefte

tlr^^L. ,' P'"'*'' P'*"' ' ^"^^^ "^ í-^^f^^"^^ Governador da Ordem da Cavaílaria de

M^ln '
"""^

'
""" "^^^ '^'"'' '''^'™''' ^' ^"« ^^^"fto

'
q"e feu A vò ELRey Dom Diniz fexto

ém^tf r*'''"'"']']-"^™^''^'"^^^"^^'"^' Rey de Portugal inftituhio novamente , para4

m cmi^l

'

? T .
^'"'"'^' àz^nc^\^, pala- guerra q«e determinava h^v contram Umxot,us. curiós do Sol qnatorze ye^es cento, que Uh que tmhaó occupado Heípanha , Si quando feuí-fí^



HÍ --'' ^^^^'^

pay tomoa Ceotã fe esforçou elle muyto mais

vwao profeguimentodeíla obrigação do langue,

'^ officio. L porque o negocio de Afnca perten-

cia aos Reys de Portugai,quiz tornar emprefa em

que alcançafle gloria , & iania para fi.Para o qual

cffeyto mudou a vontade,que tinha de conquií-

tar, para parte mais remota, aonde os mentos de

feus trabalhos ficaflempoftos na tnilicia deChril-

to , cujo Governador , & theíoureyro elle èra. E
como andava com cila imaginaçâo,todofeu cuy-

dado era informaríe de gence de diíB;rentes par-

tes, ôc ler livros de Geographia, á qual era muyto

dado para iahir com feu intento. E quando íc ga-

nhou Ceuta, fez grandes exames com os Mouros,

informando-fe dos moradores da terra a dentro:

dos quaes.ôc de outros, com que outras vezes íal-

louioube muytas coufas , que ajudávâo mtryto

fuapretençáo. Comeltas informações começou

a porem execução feusdelcjos , 6c mandar gente

adeícobrir a coita, alem do cabo de Nát», quecra

o termo da terra delcuberta pelos Hefpanhoes.

Chamava-leeílecabo de Náo, porque os delco-

bridofes náo featreviaô paílar adiante.

lerra ^ue Anteo num tempo pojffuhte. Anteo dizem

os Poetas que foy hum Gigante , alho deNeptUr
roj 6c da terra , de quarenta covados de altura, 6c

táo esforçado que Báo havia em íeu tempo quem
leatreveíie a vir cô elle âs mâo5, porque leacalo

slguem o vencia por forças , ôc derribava em ter-

ra, com ajudada mefma terra luamáy recebia no-

vas forças , 6c le turnava a levantar , & defta ma-
neyra era temido de todos. Hercules o venceo,

porque labendolhe efta manha o náodeyxou che-

gar a terra, mas apertou-o comfigo de modo, que
o tratou entie as mãos , como dizem todoí os

Poetas. Diz onollo LuisdeCamóes, que poliu*

hio Anteo a Mauritânia , que faô os Reynos de

.Fez,6c Marrocos, porque foy Rey defta parte, &
elle fundou a Cidade de Tangere , Scnellatinha

ícus paços , & principal habitação, eomo diz So-

lino no leu Polyhiftonco. cap. 37. 6c Mela liv. i.

cap. 5.

Dfjfxanio a mao ep^werJétji^ue a direyta. Não ha cer-

teza de outra mas fHJpejfta. Africa fica aos que na-

vegaóparaa Índia àmaõefquerda, & na pai te di-

reyta ao ceAipo,que fe deicobrio a noíla índia,

naó era coufa alguma defcuberta, & nefte feiítido

falia aqui o Poeta. Hoje temos a novaHefpanha
florida , com todas as Ilhas adjacentes , quecha-
iriaô Antilias , & toda a maii terra Occidental,

qne le chama A.menca,oi.' nove mundo.

Py^Jfatnos agrande Ilha daMadeyra,
^ue do muyto arvoredo ajjije chama)

'J^as quenóspovúamos aprimeyra.

Mais ceUbrepor nomeiquejporfama:

^as nemprfer do munào a dtrmdeyrâ '

Se lhe avantajão quantas Vénus amuj

Antes Jendo ejla/ua fe efquecéra

'De Cypro^Gmdo^FafGSy^ Lythéra,

Vajjàmot a grande ilha ãa Madeira. Efta Ilha £07

delcuberta por hum Joaó Gonçalves , &. Triftaó

Vaz, no annode mil quatrocentos & vinte. Cha-

mou-le Ilha da Madeyra ,
pelo muyto arvoredo,

que tinha quando foy delcuberta,que não poden-

do o dito Joaó Gonçalvez , que era o Authordo

deicubrimento,& a principal peíloa daquella via-

gem, darfe a entender naquella terra , poreftatr

toda cuberta com arvoredo , que fe náo via a
chaó, lhe mandou por o fogo , o qual aíTim tomou

pofle do mato ,
que dizem durou fete annos íemle

apagar. - •

'

Das cjue nos povoamos a primeyra. A Ilha da Ma-

deyra foy a primeyra que os noílos Portuguezes

povoarão, mas a icgunda,que defcubriraó porquQ

primeyro foy delcuberta a Ilha do Porto Santo, a

qual largarão os Portuguezes importunados da

grande praga de Coelhos ,
que fe criou de huma

Coejlu que alli jevâraó do Rcyno, os quaes foraó

em tanta quantidade, quefe não femeava , nem

plantava coura,que elles naó deftruiíkm. O mef-

mo que aconteceo aos Portuguezes com os coe-

lhos na Ilha do Porto Santo , aconteceo aos que

foraó povoar a Ilha Carpatho,chamada hoje Scar-

panlo, como quer Sophiano, no mar de Rhodcs,

que levando lebres para criação , íizeraó tal mui*

tiplicaçáo, que largarão a Ilha, porque lhe deftru-

hiaó as lebres as fazendas. Aonde dizem os Lati

nos-.Carpathus oãit leporem.o morador da ilhaCarpa

tho aborrece a lebre, o qual provérbio leaccom-

moda a quem íe arrepende de algum negocio qu<

tem entre mãos.

Adaii cekhre por nome tjue por fama. Ifto fe ha d(

declarar defta maneyrara Ilha da Madeyra he mais

conhecida pelo nome que pela obra ,
porque fen-

do conhecida no mundo por efte nome de Madey-

ra ,
hun'adascoulasdcquetinhamayorfaltaa(

tempo que o Poeta efcrevco eftes cantos,era a ma^

deyia pelo fogo de que acima trattámos. Hoje la-

bemos por informação certa de pefíoas da Ilha tei

madeyra.

Mat nem for fer do mundo e derradeyra.Se lhe aven

tajãii tjuantas ytnus ama. Efta libada Madeyra h<

alias conhecida pelo mundo por fua fertilidade,^

abundância, chama-a o Poeta aqui , do mundo í

derradeyra , por ler a mais Occidental de todas

para mayor encarecimento de louvor a preferi

a quantas Vénus ama,das quaes põem aqui alga

nias.

De Cypro, GniJe, Paphoi, & Cythera. Cypro he 1

Ilha Chipre no mar Mediterrâneo , fugcytahoj-

ao Graó Turco.porque hum leu Capitão por no

me Muftafá a tomou por força de armas , fendo d

Venezianos , o primeyro dia do nicz de Agofto d

1S7I. com m-ande danao , ík injuria daChiiftan



^áe.'Guidò,ou Gnldo quie lie huma maheyra, &
iiiutra íè diz he Ilha do mar Capathio. Paphos he
Cidade da meímallha Chipre , de tjue faliam os

acima. Cythera hc Ilha no Peioponelo, chamada
feojeCetige.

6

7

DEysiamos d^ Ma/JiHa a ffierthofia^
'

Onde/eugado as AzeneguespaftatHi
Gente^queás frefcasagoas nnnquagofia^

Nem as ervas do campo bem lhe ahajíamt

jí terra àmnhumfruto emfim dijpofla^

Onde as aves no ventre oferrogaflami
padecendo de tudo extrema inópia^

Que aparta a Berbéria de Ethiofia^,

Deyxamat de Mxjfilin a e/íeril cofiaMaffilm^Cótúo

fica dico canto 4. oy cava 36. he a Província de

Africa I
queporoucrí? nome chamamos Maurica^

nia. Pela. efteril coifa de MaíTilia, entende a trifte»

)"y Affamojsolimíteiaondechega

. O Sol^qtíepara o Norte os carrosguia^
Ondejazem os povosto quem nega
Ofilho de Qlimene a cor do diat

JÍqaigentes eftranhas tava^^ regA

*ÍDo negro Sohagâ a correntefria.

Onde õ Caho Arfinarto o nome perdei

Qbamandòffe dos noffos cabo Verde,

TaJJâmoí o limite aonJe ehtga, e Sol ajue para $ NèrS
ít es carros guta. Os Poetas attribuetn ao Solcarrâ
com cavallos , em que dá luz ao mundo como di2

Ovidio nas Metarnorpholcs aonde põem os no^
mes dos cavallos.

Ofilho de Cimene a cor dodia^O filho de Clímertó

hé Phaeton o qual como fingem os Poetas ^ ío^

cauía de os negros terem á cor què tem: fobre cí-

Scefteri! coita de Atricà , aonde vivemos povos ta matéria veja-ie o que fica efcrito atrás no pri^

Az.enegues»dos quaes fe começa a terra de Guiné.

He efta terra muyto falta de aguas» Ôc mantimen^
tos.porquetudolaô dclertos. Ehe tanta a pobre-

za, Scmileria dcfta gente, que nem de hervas do

campo íe fartão. Vivem fenjpre nos campos fa-

zendo vida agrefte, ôc brutai Ha nefta terra gran-

meyro canto oytava 46. & a razaó pcrqueos ne-i

gros tenhaó a cor negra fica também trattadoem

outro lugar nocanto 2, oytava 105.

Do Negro Sanagã à corrente fria. O rio Sanagâ dií

vide a rerra dos Mouros Aaenegues,dos priraey*

ros negros de Guine, charhados Gelofos; Hicro-

desanimaesferoSiSc grandes Hemas,que digerem nynio Gyrava lhe chama Sonagà na fua Cofmo«
oferfo, faôas Hemàsanimáes qileterri azas como graphia.ÔC Ohnarjo lobre Pomponío Mtlla , Af-

iavcs,nia8 nâo voa5 com ellas, fômente Ine Fervem negc , dcíle particular tratiamos ab diante ncfte

de ajuda para correrem com mayor ligeyreza. Saó melmo canto.

do tamanho de hum cavalloj Scmayores, temo Onde o Caho /Irflnario » »omt pfrdèi 'Entre douÉ
peícoço longo de lete palmos , & a cabeça como rios,Sanagá,de que acras fizemos mcnçaó,& Gam-
huma cidra rneá com bico agudo. Põem ovos bca,de que irattamos adiantejcílà hum pedaço de

grandes , cujas calcas grandes vemos por em as terra a que os Portuguezes chamaó Cubo verde*

alampadâs furadas j nâo lèlançaô fóbretUes, ai- &Pcholomeo, & outros Golmographos ^ Cabo
gunsdiiert.que ogoraócomosolhos.outroscoiTt Arfinarioi DefteCaboj & dos nos que o cercão

o bafo,8c irto le tera por mais ccrto.dirigem fci'- trattámos adiante.O que o Poeta diz nella oytava*

rô,o que lhe procede de quentura grande do eito- he que tinha a nofla armada paliado o Trópico de

mago. Os machos faó negros^Sc as fêmeas pardasj Cancro ,
que he o limite , Sc biliza j que tem o Sol

& brancas. Das pcnnas le fazem os penachos. Das da banda do Norte: na qual paragem elláo os po«

negras ficaó negrosjSc das outras cores fe tingem* vos Azenegues,& Gelofos* Veja-fe o queelcieve*

Sc tazem da raaneyra que os cá vemos. Caçaó-fe n^osno canto 8.

eftas aves a Corço.a cavalio cor» lanças,ou arman*
dolhe pelo caminho humas cordas com humas nu*

valhas, com as quacs fe corcaô, & aííim le tomaó*
porc^ue em vendo fangue efmorecem, & demayaó
de modo ,, que nâo podem dar maispafio. Eftas.

couíasfoube dequemasvio , & caçou por muy-
tas vezesi Os Autores que delia» efcreveraõ pôde
ler que nem as viraó -, nem tiveraó tâõ certa rela-

ção. O nitural deftas Hemas he criarfe em gran-
des deíertos , quaes faô eftes dos AzenegueSj pelo
que naquellas partes ha muytasj que he nos con-
fins de Berbéria j Sc Ethiopia , como aqui diz o
Poeta.

S

PÀjfadas ténd&jâ as Canareai ílhasl
^e ttveraàpor nome Fortunadas^

Entramos navegando pellasfilhas

*Dí? Velho HefperíOjHefperidas chamaâasí

Terraspor onde novas maravilhas

Andarãú vendojâ noffas armadas,

Aili tomamosporto com\bi)m vento,

Tor tomarmos daterra mantimentOé

Pájjadn tmàojÂas Canafeàt ílbai. Eftas Ilhâsí

queemnoflb tempofechamâo Canareas^faô cha-

madas por todo5 os Autores antiguos Fortunadas,

que cuer dizer bemavencuradas , pgr ferem pcU



mayorpaité abundantes, &:fertis,ainda que asei- piu\,cer,que ifioriáohe de f^: "8c tèffièrVadefeí'

tenles o íaó demafiadaiTtente : &. faó doze, a Graô na affirmsr por cerco huma couíâ em queteâ can»

Canarea , Palma, Graciola , Inferno , Ajegrança, ta incerteza •: no canto fègundo chama Lujs de

SsntâClara,Roqn#.- A dos Lôbõs",'£iançarot4 Camões a Mauritânia Reyno , aonde 'Vivcraó as

Foae-vcnturajFefr&iScííomera. Dasqaaesliaií*, Helpeiidas,porque fena leu pay Heiperp' Senhor-

çarote , í^orte veBtHva ^ & Ferro tklcabrio hurti também daqueJla Região, que não he inconveni-

Cavalleyro Francez,por nome Joaõ de Betantor, ente , & leriaó alli as hoi tas com fruy to de oúro^

& a Goniera hum íeu íobrinho chamado Macioc de que òs Poetas fazeiív tanto álardo',peÍG quenaS
Betancor no tempo o^El-Rey Dom Henrique o he lito encontrarfc o Poeta , ôc quando fôencpn*

terceyrode Cáftelk'. As outras {oraôdelcubertas trar náovh£.de{creditO)poi&: Platão tem. por acer-»

por mandado do Intántc Dora Heririque , filho tado nos Poetas delacert^rem algumas vezes , 6k

d'El-Rey Dom Jtísâ o prinidyro de Portug5Í'K' aílim querem muytosque.fizefle Virgilio Èglog,
Depois que Maciot Betancor por concerto, que 6.0nde Virgilio põem Scylla filha de Nyío Re/,
fea tíOBnto infante , ihe laJ-gouodircytoque tinha dos Megareiiíes ,

quefóy convertida em cotuvia»

nns quatro Uhaa delcubercas -, â troco de outras por Scylla filha de Foiço, que foy convertida errt

coulasyqae IhcdeuyCoi-n que vive® muyiohoma- pedra, que hojt hecachopsòno eííreytode Meífi-

daraen;t(etijEítas Ilhas fe chamaõ hoje todas geral-' na,por nome Scyllo,como diz Fazello.

mente asCanareas,pelos muytoscãeS quenellasXg; ; jcnau por onde novat waravtihiu, anddraÕ vtndo j^

criaói, jiríncipalrúéiitenaGraóCanarca. A razaõ naf^n armadas, ifto diz oPoeta, porq.ueeftas par-^

porque eftas Ilhas faó hoje da Goroa de Caíleíla,' tes de que himos trarcando , foraó as;primeyras

íe:póde vier em Joaó de Bíarros Década i.c. ii. que os Portuguezes defcubrnaó » <;címo refere

Joaõde Barros.

ISlovat maraTJiilbas. QuEr dizerjgrandcs marav^
IhaSjá imitação dos LaiinoSjOS quaes ahuma cou-

ia grande,6c efpantola charoaó,nova,como he no^

Entramos ndvegando^eíaí filhai, ds-Vélho Htfperto^

He/pfnda.s:cbiimfídaf, AsUhas Helperidas, chama-
dasafíimde Heíjiero íêuRey 4 faóasquec.hama-
inos do Cabo verde, fujeytasáosReys de Portu-

gal,, fegundo a melhor, & mais provável opinião tcirioaosqiwfabemaigum. Latim,
dosque bemientenr. Oquefecolligede l^rholo-' ..ej f-.or. ,,\-. ,ij, ííi^v.'!.*. .,*

Hieo,0!qua!deícrevendoasílhas Gorgadas, a que; h
outros Cliamaõ Dorcadas, queít-gundo o meínio

, ,,, .

Ptholoiweo, & os verdadeyros Colmographos íaó A ^^^^^^^^ ^^"'^ apOYtamos.que tomoa

íis ilhas df S. Thojué ^ ..& Principe jum'o a U ani- J°\ O nome doguerreyro San-Tiago^

congo. Diz que ao Poente deílas eílafi as Hsfpe-, SantOsque os EJpanhoes tanto ajudôu
ridas^, queconforme â nâvegaçúo dcs A-nrigiíos Afaz,er€m nos Mourosbravo ejiragoi
eílaraó.ós quarenta dias de jornada que Seboío; ^aqpú tanto me Boreas nos vfntmi,
d.z.]lcg.dopor Solmo,&rl,moEx.squeéíx£m

Xornamos a cortar o tmimri/olagO
o contrai-io, he por naoclharemb^eiti os Autores > ^ , > /^ j ,r ,

allegados, & out-Vos aftciguos, que deíla mateira
'JJoJalgadoOcceano^&ajjldyxamOS,

folkiaõ, que legue iiqui ô nofío Poeta, oqual em ^ terra,aonde orefrejco doce achamos,

todas as fciencias teve grande engenhí)^com!o net*i ; ' >

t<; livro fe moftra , £í hum juyzo-mwyto claro para! iJáfutlla ilha portámos^ <jue Umotti O nome dogtkr^-

Ôft^í-minir o roelhor, como fez neííe particaíar, rtyro Santiago. Elta ilha de Santiago, que o Poeta

no quâl hatanta revolta , quehunSnão 16 dcti;r- aquinamea, he hun)a das do Cabo verde, a qual

minéo , otitrosfogcmaoCoutodosquenãoque- deícobiio hum Fidalgo Genovez por nome An-
rem briga, dizendo que as Hefperidasforâó , mas tonio de Nolk , no anno de mil quatrocentos Sc

que hoje as naó ha, queo'maras deviadeallagar, icflenta Sc hum , o qual veyo a eltes Reynos por.

como tem feyto em outras muytas partes. Bem ve- certos delgoííos, que na patiia teve. com duas
jo qae Gonçalo Fernandes de Oviedo na lua nãos,& hum barinel, trazendo em fua companhia
Chionicadas Antilias , quer que ellas fejaó as Bartholameu de Nollc leu irmaó , ôcKaphaelde
Helperidas,dando para iflb muytas razões, AfFon- Noile íeu íobrinho , & porque o Infante Dom
lo de Santa Cruz,<juefejáoas dos Açores: Anro- Henrique eutendeo delles, lerem pcíloas de con-

rio Galvão Portuguez ,as Ilhas de S.Thomé , Sc fiança lhe, de« licença para podereai -dcícobrirj.

Príncipe. E affim vejo como no Msppa mundi fe Edes deicobriraô a Ilha de Mayo , & as ilhas S.

põem as Dorcadasabaíraventodas Ilhas do Cabo Philippe, Sc Santiago : de que aqui falíamos , ás,

"Verde, coufí de trinta legoas de diítancia, que faõ quacs puferaõ eíies nomes porrclpeyto do diaemi

.

humas Hhas, aonde não hà fe nãti gado, & alguma que foraó deícubercas, Nelle mclino tempo eraó
pouca gcnte,quc por pai te de PJ-Rey fe fcytori- ao mefmo defcubrimento huns criados do infante

zartodaSeftascoufas, & outras muytas tcnhono- Dom Fernando , os qtiacs dclcubriraó as outras,

ladtv, & e^infiderado: oquc tenho ditome parece que por todas Íaó dcz,chamadas todas vulgarmen-
contormarcom os Antiguos , Sccom osquc me- tCjdoCabo verde

, por eflarem ao Poente dcllç,

lhorícntcmnciUni«uaa,cíida butniigfa o que lhe pordiUancia de cem Itguas.

Santt



u^aiãJàè Luíiãe &amm
'mh'^ife'oi tltfpafíhoti tmto ajadott. Sabida cou- Pelo que dizem alguns qUébGambeái êt NigVr" - - - . íaõo mefmono , ôcqueaffimoaííiraiaóosnacu-Mhe fer o Bemaventurado Santiago Padroeyro

dos Hèípanhoes , & pelas Chronicas he aflas mai
miícfto o grande Favor , ôc ajuda que íempre deu
a eíla naçaó ^ contra os Mouros inimigos da nofla

fanta Fé Catholica , por haver pregado nella a
Fè de Chrifto Senhor noflb , o que he certiflimo,

tomo com rauytas razões oprovao Illuftriflimo

Condeítavel.

D^aqui tanto ijtte Boreat ttús vtntou. ÍBoreas he o
í^orte,cou)0 atrás fica dito.

»

raes da terra j como refere Luis dei Mármol , n»
Defcripção de Africa. A terra quejaz entre eifteS

dous nos faz hum Cabo,que Ptolomeo chama proi?

montorio Arííinario,& os Portuguczes Cabo ver-
de , ao qual poz efte nome hum Diniz Fernandesi
criado d^El-Key Domjoaó , & morador em Lift

boa,que odefcobrio. Chama o Poeta ao rio Gam-
béa Gurvo , porferleu curfo em muytasvoltasi
principalmente do relgate atè encrar no mareia

Or aqui rodeando a largapartt
'De Africa^qmficava ao Oriente^

ATrovincia Jelefo^que teparte

'Por diverfas naçoens a negra gente:?

i/lmuygrande Mandmgapor cuja arte
Logramos o metalruo^ luzente,

^e 4o Curvo Gambea as agoas bebe^

As quaes o largo Athiantico recebe >,

A terra onde o refrefco doce achamif. Efta he a Ilha altura de treze grãos òc meyo ao Suefte do Cabo
•ue Santiago , aonde cftiveraó alguns dias elperaii- que chamamos Verde* Eftas voltas^que faz, laô
wo por tempo. cauía de navegarem osnoflos navios melhor poc

i^_. elleacima,por virem as aguas com menos impetcí

_ /s •
^^ 1"^ vieraô fe feu curlo íora direyto.Mandmgai

T) Or aqui rodeando a largapart^ he Provincia grandiffima de negros, donde vem o
JL De Africa^queficava ao Orientei,

ouro à Cidade de Tungubutú » que eítá trcs le^

guas do rio Sanagá, da banda do Norte: á qual Ci^

dade por elle relpeyto concorrem muytos moraS;

dores do Cayro, Tunes, Oraó, Trcmeílem,FeZi
Marrocos , & outros Reynos \ & Senhorios de
Mourosjôc he boa graça haver quem diga,&com4
mentcque Mandinga he rio.

E lograrnot o tneial rtcoy & lax^ente,. Metal ríco,^

liizentc heoouro , o qual vem em grande abun»
Poraefdi rèâeainãi a mafer farte» Dl Africa quefi' dancia da terra Mandmgâjcomo fica dito. A ter-

tavaao Oritfite. Neftaoytava tratta o Poeta tomo ra que hoje chamamos Guine j que hctodaa Rei
coftcàndo os Portuguezes pela terra de Afiica, gião do rioSanagà tomou nome de humaCidadei
paflàraó pela Provincia dos Gelofos , que luó os que eíta nas correntes deite rio chamada Gena , a
primeyros negros de Guiné , a qual hc muyto qual foy antiguamentemuy frequentada, por ra-

grande, & Iceftende por aqueilacofta de Guiné záodoouro , antes que vicHe à Cidade Tungu»
fíobré o mar Oceano Occidental : jaz efta terra dos butu. Os moradores da terra chamáo a eíla regiaf

Jiegros Gelofos entre dous grandes rios , & Sana- Gena^ou Genij,nós commumiueuce GaÍQ&.

gá , & Gambea, os quaes tem differcntes nomes
entre aquella gente, conforme aos lugares por on- ^*
de paflaó. O Sanagâ divide os Mouros Azenegues - " ^
dos negros Geloíos 5 corre por muj ta diftancia dè A STiOYcadaspaJfamos povoaâas
terras

, até entrar no mar Oceano em altura dé Jr\ "Dastrmâs^ q OtttYo tempo alliVíviãâ^
quinze graos.gc meyo, vindo das fontes dos lagos^ &iíe de viíta totalfendo privadas y
aquc Ptolomeo chama Chelo.i,des,Nuba,& Ni. Todas três de hum (Ô olho feferviãoiger.Us Portuguezes lhe nao fabem outros nomeo i- . n^ * .. ^ . ,. >i ^
íè não Sanagá , do nome de hum Senhor da "eTr

* ^'^f'^'^'^^' ''^^f^' encrefpaélas,

com que tiveraó paz , & comercio no principio fr/^«^^Vf »^^ '^ê'^'^^ acendtao,

(defte deícobrimento, pofto que o verdadeyro no-
^ovnadajà de todas a maisfea,

medo rio he logo alli na entrada , Qi.iedech , le- ®^ Víboras enchejie a ardente areal
gundo a lingua dos Mouros , que alli moraõ. O
Gambea he por onde os noffos váo ao relgate de Ài Dor€a<Us pafamit poi/oaiah Úat irmUipt èa2
tantor,nao cem tanta variação em nome,porqaô iro tempo alii i/;x;;á5.Ph0rco Rcy das Ilhas Corlec^ai
todo ellctem o refgace do ouro , aonde os nolVos & Sardenha, teve crés filhas, ÍLuriaIe,Eftheno, 6c
vao. 1 era por Imha direyta oytenta léguas, & ca-
minhando por elle cento Sc oytenta.por razaó das
rouytas voltas que faz : & em todo cftc erpaço os
negros da terra lhe chamaô Gambii, Sc nós Gam-
béa.He rio mais caudal,8c mais alto que ò Sana^àj
porque fe metem nelle muytos rios , que naícem'i
no íertaó da terra chamada Mandinga , aííàs no-

Medufa, eftas dizem os Poetas, que não tinhtõ to-

das três mais que hum lo olho de que fe íerviaô,8s

que íe chamavaô Gorgones , por refpeyto das

Ilhas Gorgadas,ou Dorcadas.aondc habitavaõ das

quaes fica crattado atrás nefte meímo canto.oytâ-

Va 8. T»fh tit cujas tranças encre/padas^ Efta hc Me-
dula. Veja-fe o que efcrevemos no carito }. oytava

meada. Se conhecida dosnoflos, dequeo Poéti yé.Qiianto a efte fingimento deftas três irmás.que
aquifalla. As prmcipaes fontes defte rio íaó^s do tinhaó hum lô o/ho porque feíerviaó, heporque
noa que Ptolomeo chama Niger, ôca lagoa Lybia, codas craó muyto fermoUs y& c9nverti*ò em pe

Tl ^ras



dras todos os que âs olhávaõ, porque com fua vif. íabido efte Bcmavehtiirâdô Saníõ^ não íc aclianí

ta,fazíaõque os homens te lhe aíFeyçoaflemmuy- do depois daRelurreyçâo de Chrifto NoflbSc«

to. nhorcomosmaisirmâos,&companheyros,quan«

^ ardente area.Hç a terra de Africa,a qual chama do feu meftre lhe appareceo « dandolhe conta os

arca ardente ,
por haver nella grandes areaes , 6c outros Diícipulos, como lhe apparecera leu Meí^

fnuyto infeítados da grande quentura do Sol, tre , & o viraó com as Chagas aberta» , difle
, quq

lornadajàde todat a maiífea. Pelo que nella fez naó havia de crer tal.fe com feus próprios olhos a
Pallas,que lhe converteo os cabeilos em cobras,& náoviílc , & com íuas mãos lhe não palpaíTeag

íios olhos deu propriedade de converterem pedra Chagas,o que Chrifto Noflb Redemptor fez comi
tudo o que olhallcm. De víboras tncbefie a ardente muyto goít0,chamandoo,& dandolhe licença qac;

firea. Veja le o que fica eícrito de Medufa no canto tocafle, & metefle a maó no lado,& muyto de va-^

y.na Deícripçaó de Africa oycava z. 'í' gar le ccrtificafle da verdade do cafo,como Ic con*^

ta em o glorioio Apollolo, & Evangelifta S. foaã

j « para com a duvida defte Santo Apoftolo ficar,

noflaFéfirme , &a efpcrança maiscerta jcorao
íiÇ Empreem mpara o Aulfro a aguda^roa exemplo da culpa do Difcipulo.Sc da brandura,5c

Nograndijfimogolfão nos metemos^

'iDeyxando aferra afpernma Lieaj

Co Cabo, a quem daspalmas nome dèmosi

O grande rio,onde batendofoa

O marnasfrayas notas^que alli temos

,

Ftcou,co a Ilha illufirejqHe tomou

O nome de hum^que o lado a 'Deos tocou%

mifericordia tão ufada do Meftre , & daqui dizo^

Bemaventurado S.Gregorio , que mais devemos í
infidelidade, & duvida de S.Thomé , que a dili-

gencia , & prefteza com que os outros Diícipulos
crcraõ. Quanto ao tempo cm que efta Ilha le del^

cobrifle,& quem fofle o Autor defte defcobrimen--

to não ha certeza, como também a não hà de ouW

M

A Lu o muy grande Reyno eftà de Congo]

*Por nhsjà convertido â Fè de Chrijlo^

^cr onde o Zayrepaffa claro^t£longo^

Rio pelos antigos nunca vijio:
\

VI

trás muytas coulas que acontecerão no tempo
d^El-Rey Dom Aftonfo o Quinto , ou por falta.

Sempre emfitn para o Aufiro a agudaproa. Conti- & negligencia dos Chroniftas daquelle tempo, ou
rua o Poeta a navegação dos Portuguczes para a por íe perderem, & coníumirem os papeis, & mc«
India,os quacs cofteando a terra de Af rica levavaõ morias daquella idade , fazendo o tempo nella ícUi

$a proasparaoSul,bufcandooCabodeboa Eípe- officio , coroo em outras coft uma.

arnça. O 5«/, Nomea por efta palavra, Auftro, que
hc vento que fopra daquella parte , a que os Gre-
gos chamaõ,Noto, & nós em vulgar, SuI,ou Ven-
daval.

Por Golfa»grándi[jimo,^nx.tnàt o mar,tcrn[io de

fallar miiyto u fado entre os Poetas, os quaescha-

ináo ao mar gurges,ftagnum, & lacus,que laó pa-

lavras de pouco tomo , &fignificaçâo .porque ^or efie largomar emfim me alongo,
gurges.he a parte profunda de qualquer no, ftag.

cr.^'nhectdDTolo deCaliíio
rum tanque, Ôclacus a Iagoa,& em termo vulgar,

jjoconljectdo J:'olo dei^alijto,

golfaó he nome que le não pôde accommodar fe-
Tendo o termino ardenteja pa[Jado %

não ao mar , ao qual os Latinos chamãoy?««í, co- Onde O meyo do mundo he Imitado.

xno grande golfaóde Africa,daPerGa,o Gange-
tico, Adriático, o de Marcdha, & outros:5c quan- Allio muygrande Reyno efiá de Congt.O Rcyno dé
do o vocadulo fora impróprio coro o epitheto de Congo foy uelcubertopor hum Diogo CamCa-
grandiflimo, ficava concertado como Virgilio na valleyro da Cala d^ EI-Key no anno de quatrocen-

Encida. dpparentrarinanteiingurgitevafio. ècem tosoytenta, & quatro, o qual por ordem defte

outra parte: Per fíagna iw«oe»/í»,/<je«/<|^«e,pelostan- mefmo delcubridor fe começou a converterá Fé
quês, & lagos grandes. Pus aqui ifto,porque não de C hrifto, como diz Joaó de Barros na primeyra
falta quem reprehenda ao nofío Camões , ufar de Década liv.j.c.}.

golfaó grandiííimo pelo mar,fendo vocábulo,que Por onde oZayrepaJJailaro, éf longo. Efte rio dei-'

a nenhuma outra couta fe pôde accõmodar. Diz cobrio o mcimo Diogo Cam que atrás nomeamos
logo o Poeta nerta oyiava que hindo os Portugue- nerta fua viagem , em que dcícobrio o Reyno de
Vics ao longo da cofta de Africa, le fizcraô na volta Congo, o qual por muyto tempo foy chamado rio

doSul ,naqual viagem pafláraôalerra Lioa : o doPaJraó
,
por caufa dehum queo leu defcubri-

Cabo das Palmas, & o grande no Zayre.quepafli dor ao longo delle poz , & como quem tomava
pelo Reyno de Congo.do qual trattaremosnaoy- pofie por parte d'EÍ-Rey,da Cofta que atrás dey-
tava Icguinte. xava delcuberta. Hoje Ic chama rio de Congo,

C'* a tlluflre Ilha ejue tomou , O nome de hum ejue o por atiavcflar hum Rtyno do mcfmo nome, ainda
ladoa Deos íocow.tfta llhahea deS.Thomé,aqual quec fcu nome entre osnaturacs lejaZayrc, mais

nomeya poreftcsrodeyos
, porque comoheaílás notável , 6c illuftre por aguas, que pornome,por-



%ufiaâas de Luis de Camões Commentaàos. t%j

ifúé liã tetnpõ cm quenaquellas partes he Inver- mos na Europa, nova ,& não viftai l^ovaeflrell».

ho, entra táo furioro, & foberbo pelo mar, que a Eíte Hemilpherio da linha por diante,dizo Poeta,

vinte léguas da Cofta leachaó as aguas doces. He quefoy alguns tempos incógnito , ôceleondido

rio muyto grande , tecn fuás fontss no fertáo den- aos moradores neftas partes da nofla Europa , o
cro no Reyno de Congo, em huma lagoa que tem qual como fabemos por razão da Efphera, õc pela

certas ilhetas feytas delia mefma , donde o Zayrc experiência não hc parte tão acompanhada de El-
começâ , nas quaes vivem huns negros chamados trellas , nem táo clara , ôc refplandeccnte como o
Mudequetes, lujcytos aoRey de Congo, ao qual noíTo Norte. Tem eftcPolo Antar6lico,quehe a
os naturaes chamaó Manicongo,porque Mani en- Sul, de que hímos fallando, quatro eftrcllas a mo-
cre ellcs quer dizer íenhor , & daqui Manicongo do de Cruz , em as quaes íempre anda huma nu-
loa tanto como fcnhor de Congo. Diz o Poeta vemzinha branca, que lhe apaga a claridade , &
:jue efte rio não foy conhecido dos Antigos, por- junto a eftas quatro ha outras tres,quc femelhaó o
5ue não tiveraé noticia, nem conhecimento dei- nollo NortcPe/o /Sxff.Hecfte Polo Antardico, no
le. canto primeyro , oytava 24. trattey dos Polosdo
Do conhecido paio ãe Calyjlo. Polo de Caly fto co- mundo : chamáole fixos

,
porque naó fe movera,

ino fica dito he o Norte. Teado o termino ardente jd movendo-fe o mundo todo fobreelles.

w^sc/o.Paflada já a linha a que chamamos termino ^e outra terra comece^t» mar ^íca^e.Reíoiuta cou-
u dente , porondeoSolfazfeu curfocommum- fahe lem duvida alguma , ler toda a terra delcu-
nente.Chamamos a eíla linha Eclyptica, porque berta , & navegada do Lefte a Oefte , quafipor
;omo heocarainhodo Sol.-osecclypfesdo Sol,6c onde o Solanda:masde Sulao Norte , affimde
Uuâ, as conjunções, oppofíçóes , & alpeftos dos huma parte como outra, ha muyta diíFcrença,& a
planetas não lè podem fazer em outra parte do mayor parte ellà por dcícobrir , que hcoqueo
Z.odiaco fenáo neftí. Poeta aqui diz, que da parte do Sul naó há certeza

Onde o mep do mundo he limitado. Affim como a de rcrra alguma, ainda que fe fufpeyta havela, por,

Eclyptica parte pelo meyo o Ceo,aííim outra linha refpey to do eftreyto de Magalhães.

,

Ejuelhecorreíponde aellana terra , aparte, pelo
jueiízaquio Poeta

, que naquella paragem he o
:neyp do mundo. Deftas linhas , ou zonas inugi.
íadas no Ceo , fe veja a nofla annotajaó no|ter-
:eyro canto , oytava 6.
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defcubeno tínhamos diante

La no novo Emisferio nova ejirella,

Mam vtfia de outra gente^que ignorantes
Alguns tempos ejieve incerta delU:
Vimos aparte menos rutilante

^

E porfalta de eftrellas menos belhi
2)(? Toío fixOyOnde indafe namfabe»

Ms ^^^^^ terra comece^ou mar acabe,

LÀ no novo Hemifpherio nova efirelía. Como o

A Sfipafando aquellas regiões, \ ~

'Por onde duas vezes pa(fa Apollo^

'Dous Invernosfazendot&dous VtrÕes,
Em quanto corre de hum a outro Tolo:

'Por calmasypor tormentas^^ opprejfoès

^efemfrefaz no mar o irado Eolo^

Vimos as %)rfas a ^efarde JufiOy -,

Banharemfe nas agoas de Neptuno,

Adi fajfando affuellat Rtgiòes, Per onde duas veze»

paffa dpoUo. ApoUo hc o Sol , chamado aflim da

particula Aíprivativa,quc quer dizer lem,& poli,

muytos porque ló elle dá luz ás terras , & toda a

que tem í)s outros Planetas , & cflirellas a rece-

bera delle.Eltas Regiões por onde paíTa duas ve-
mundo heredondo.daólhe os Latinos, &GregoJ zes fazendo dous Invernos, ôcdous verões, faó as
nomes conforme a fua figura, porque os Latinos Ilhas de S.Thomé, Principe, & outras que eftaõ^
lhe chamáoOr^ij, que quer dizer redondez, & os '

'
• •• • r-

_
./i j.j^'

Gregos Eíphera.quefignificao mcfmo. Efta Ef-
phera

, ou mundorepartem em duas partes, que
Ehamaó Hemifpherios.hum luperior,& outro in-
ferior.Hemiípherio fupenor fe chama a meya par^
te da redondez do mundo , como ferii tudo aquil-
lo, que eílando nós em algum lugar chaó , ou
monte alto

, viíTemos ao derredor como moera a

debayxo da linha , nas quaes faz efta variedade

quando caminha do Trópico de Cancro para o de
Capricórnio , que entaó faz hum Inverno , ôC

quando torna do Capricórnio para o Cancro, ou-

tro como experimentáo os que palleão aquelle

Clima. E o Poeta dá a entender claramente , di-

zendo, que o Sol faz cites dous Invernos , & Ve-
rócs.em quanto atraveílando a linha pafla de hum

figura A. Hemifpherio inferior chamáo áquella poloa outro,
parte do mundo, que cae debayxo dosnoílos pés, §lui(empre faz. no mar o irado Eolo.Eo\o como di'

naqualmoraõos Antipodas
, que faõ os que mo- zem os Poetas , tinhaó os Antigos por Rey dos

raonaspartes Auftraes , como fe vé na figura B. Ventos, & que elle os tinha , ôcfokava quando
chama o Poeta aqui novo Hemifpherio aqueíla queria.como eícreve Virgílio na Eneida. Veja-lc
pai te,que cae alem da hnha,por fcr aos que aaora- a aoSa annotagâo no canto i.eytava 58.~"^

' VmêS



W\tf!

Ktmt as Vrfai i pL^ àe ímo. Banharem-fi nas

agms de Nefí««o.Contaó as fabulas,qu« depois que

Arcas filhe de Jupuer matou a fua máy Calyfto,

que andava pelos matos convertida em Urla, Ju-

,.j)iter os pez ambos no Ceo.&fez delles eftrellas.

Sentida muytoJuno difto, deu conta defte aggra-

vo, que feu mando lhe .fizera,a Thecys,& a Occa*
^no/enhores do marj os qtiaes lhe prometerão que

eftas eftrellas aáo fe banhariaó nas fuás aguas co-

mo as mais eftrellas, Sc Planetas faziaó. EftasUr*
jfaseftáo coma meyo grão do polo ao derredor do
.qual andâo. Saó as que chamamos guardas do
Norte, nioiazem feu curfocomoas maiseftrel-

Jas. E porque íempr.ê as vemos ^ & não le nos eP.

condem como nas mais íuccedc , dizem os Poetas

queie náobanhãono mara petição de Juno que
.acabou oomTethys lenhorado mar , que náo en-

traírcm nas fuás aguas , Sc o que o Poeta aqui diz,

qae a pezar de funo as viraò banhar , be porque
padada a linha faca o Norte cncuberio, & parece

.qu« fe mete no mar,-SíJdalU por diante í; govcr*
não pelo Sul.

/Iguas de Neptuno. Saõ aguas do mar,eomo fica

dito em muytas partes.Efta fabula de Arcas,& Ca-

lyfto conta Óvidio nas M&tamorphofes.

C'^
Ontsrte longamente aspiYigojai

j Coufas do mar^q 9s homés naõentendiírfi

Suhitas trovoadas temerofas,

Helampagos^qm o arem fogo acendem:
Negros Chuvíyros^mytes tenehrofasj

Bramidos de trovõss^que o mundofendem^
Nam menos he trabalho quegrande erf&,

Amáa que tiveffe a voz> deferro,

Atnda ejut tiveffg a vot,defirra» He termo Poé-

tico, & iDuyto ulado para encarecimento. A eftc

modo Virgílio nfi lua Eneida. Nmmihi ftling»^

centum fínt,arii^ue centuj»^férrea vox. Ainda que te-

nha cem linguas,&: cem boças,ôc a voz de ferro.

' /'^Sca/òs Vhque õs rudes viarmheyros,

V-/ ^e tempor meftra a longa experiência
Contãu pflr eertesfempTe^^ veráadeyros

,

Julgando as cou/asfdpela apparencia:
E que os que temjuizos mais inteyros,

^e fò porpuro engenho^^ por [ciência
^em do mundo osjegredos efcondidoSt

JuigãoporfalJoSiOu mal entendidos,

Oi cafoi vi , <fue es tudoí marinheyroi. Que Calos
cftes ícjaójconta nas oyiavas que fe feguem.

iínW^

it

VIclaramente viflo o lume vhâ^
^e a maritima gente tem porfantéí

Em tempo de tormentay^vento efquivo

'De tempefiade efcurai& trijfeprantoi

Nam menosfoy a todos txceffiv&

Milagrei^couja certo dealtQ efpanto,

t^èr as nuves do mar com largo cano^

Sorveras altas agoas do Occeano,

Vi claramente vifto o lume vivo.^ue a tuaritimàgèibi
te tem por fants. Começa o Pceta a trattar dos ca-
los^que a gente do mar conta por certos. O pri-
meyro he o lume lanto,como lhe chamaõ os mari*
nheyros , Sc commummente os Portuguezes S.Pe^
dro Gonçalves , Sc os Caftelhanos Sandelnjo,
que tudo he hum,porqueo Bemaventurado San-
to le chamava Pedro Gonçalves Telmo , como Ic

pode ver na fua vida que eícreveo Frey Vicente

J ulHniano da Ordé dos Pregadores. Aparece or-
dinariamente em tempo de tormenta nos maftros
das nrjos,piques dos loldados, Sc em outras partes»

Mas como Deos Noflo Senhor para feguraiiça da
itu povo ufoudoarco,aquecommummentecha<
niâmos da Velha,de que ati ás fica irattado. Emen-
do coufa natural

, quis nioftrar por elle j que nãa
haveria mais diluvio nas terras , affim le pôde di-

zer ,
quecftclumedeque os Antiguosfallàraõ,

com ler coqfa natural, Sc fabida,ufa Deos delle^ Sc

quer que o leu Béiventurado Santo S.Pedro Gon'
çalves por efte meyo , Sc com elle final ajude aos

navegantes. Saõlegredosfeus,& osque lerem 4

vidado Bemaventurado Sanftelmo, le afl^eyçoá.

raô muyto a crer ifto , pelo que os maiinheyros íaõ

bem aconfelhados continuar com fua devoção.
Sorver ât altas aguas do Oceano. Ifto que o Poeta

aqui diz das nuvens , que vio decer do Ceo , & re-

ceber agua em fi,Sc lançada outra vez.clle melma
medifleamim,queo vira muytas vezes: &o mcf«
mo me difleraõ outras peíToas que o viraó , Sc que
a agua que lançavaó as nuvens era docc,eomo diz

o Poeta nefte canto. Saó couías do Ceo , 5c os ho-
mens eftamos na terra da qual fabemos muyta
pouco,quanto mais do que pafla no Ceo.Muytas
coufas luccedem quelaô naturaes , outras lobrc

uaturaes, cujo (cgredo Deos guarda para íi.Sc com
tudo alguns atrevidos lhe querem dar fahida,naõ

fe entendendo a fi»

El) o vt certamente ,( ònamprefumo
^ue avtfta me enganavayevantarfe

No ar hum vaporfinho^^ fútilfumo»
E do vento trazido rodearfe:

*De aquilevado hum cano ao Tolo fimmâ
£e Via tam delgado>que enxergarfe

"Dos



*jLufiaàas de Luís de
^osolh^sfacilmente tíampodiaj

^Da matéria das nuvispareeid»

Ett o 'vi eertamt!te. Ncftàoytavâ, Scnas três fe-

^uinces conta o Poeta o modo que tinbàô aquel-

as nuvens^ que íorviaóá agua, & de-que proce»

líaô. Vay emeftilo taóelegance, & palavras táo

:laras , que.nenhuma necefíidade tem de declara-»

2.

la/é pouco ^&pouco acrefcentando,

Emajs q hú larga rnafio fe engroffavá^

iquífè ejÍYeyta,aquiJe alargayquarido

^sgolpes grandes de agoa emfi chufava;
Zltavaje côas ondas ondeando^

Zm cima delle^ huma nuvem fe e/pe/fava^

'^ãzendofe maya r, mais. carregada^

,0 a carga grande de agm em (itomada.

Grandes golpes ítagniiemfi cbupuvã. Me itYtno
'oi-tuguM para dizer grandes pedaços , ou gran-
le fouia de algUQia couía , dizer grande^ golpes,
orno aqui o Poeta.

'"^ ^ãlroxAfanguefttgafe vertia

K^ Nos beyços da altmaYia^qneimi
bebendojã recotbto na fonte jria^

^artaxdofangue alheoafede ardente:
'hupmdo maís,& mais/e engrojjajé cyiá,

lUife henc he, {§/e alargagrandemente
j,

"ai a grande columna. enchendo aumenta, -

ífijà' à nuvem negra quefu/tenta,

§iualroxa Sangtttfuga. Sanguefuga.he a que cor-
uptamente chamaiiios lambexuga

j bicho aílas
onhecido.affim ellc Gomo lua qualidade, que hé
Impar o Tangue do lugar aonde le põem. Cha-
ia-fe affim de duas palavras Latinas, /a»^«;,i, que
Pó íangaejSí /«go.chupar, por eíta ler fua natu-
eza. •

':uv->j ci .iv'j'l

Aft,&anttvm mgra,<^m fn/íeHta. Porquê pare-
ia ter aquella nuvem lobrefi, & íuílentala

, que
áo cahure,ou pela agua que lhe deytava.

li

V^
As depois que de todofe/arfoUj,

\ O pè,que tem nomar afirecolbe,

Ipelo Ceo chovendo emfim voou^
^orqne co agoa ajacente agoa molhe:
is ondas toma as ondas^que tomou
^as ofãhor dojal lhe tira^^ talhe

ejaõ agora os fabios nae/crituraj

''tjefegredosfaõ efies de natura, 'y\^^'^

Cdindes Commentadosi
Al ondas torna as ondas que tomou. Onda vem de

unda no Latim
, que quír dizer agua : diz aqui o

Poeta , q.ue aquella ntivem tornou as aguas ao
n)ar,donde as tinha tiradas;tnà^còm difteiVntefa-
bor, porque rend;o as do mary dò"rid"e aque 11 a-* 'fali-

rão falgadas /caindo da nuveíti' que asrecoiheo,
não traziaó o tal iabori.çoij.fa certa para ilotarjem
a q u ai os hpniçns dar àó táçj bpa fahidâ çqít) o daô
em outra?

, (5uçpeíuinptuoramepteqU£."i:erii.,4e-

clarar.lehdo coúfas do Céo.^ôi' reíervadas a^Díy^c
na MageítadeYcíujôcohíiecirirento íibs tòfeoVrá
muyto pouco 'paivnolla fâWaçâo. :

• ,v/ .',

*i<5

SEosantigp Pilofofos^uèandârm.
Tctntas terras porvw fegredos áellàsi

As marai/illms-^ique éufafjèy.pafjâràòi-'-A taõ diverfòj ventos dando as vellas:

^egrandes efciiturai^^^^^
^^e infliitçnõ-defignosjS: deefireliasí ./,' v.

^^.e ejiranhezrín^que grandes quatidadesi

E tudo,fem mentirapuras verdadeshho-\ 3b esj

;j ;:; ;• 1.:.
; o-, jTrmo! r.-.\i

- -E' iudofem mentir, Pbrqufe bs iA.'ntlgids'BÍ#eya6

imuytascoulasnâo muytocercas,porqàenãotivief.

raó experiência delias*, '

2-4 .niajij

*]! 1" Asjâ o Tlaneta,que no Ceoprimeyròi

J^Vl Hahita^cinco vezes aprefada^
Agorameyo Yofio^agoraint?yro, , ,

Mojiraragem quanto o mal cortava ^rmadài
^ando da ethereagávea hum marin^cjfOj,

'

'ífronto CO a vifía^terraaterra brada. \
^

'V -

".

òaltano bordo alvoraçada agente^\^, r oi
Cqs olhqs HQ Qú^oníedaOrierneW'!! >

,.. ,!-{;

Mas já o flaíietajqui m àeo fritnejrj. haittai!'i^

primeyro Planeta, Sc mais junto a nò"^;íieà'L!ua,

por eítes rodeos de fallar.aílàs Poéticos, & de que
oá Liemos Poetas muy to Ufaô. Diz qirè depois de
paíkdos cindo tnezés

, qúe-fahiraó dàbairil cíê

Lisboa,houveraô vifta dã tei-)-a,que foy hum Sáb-i

bado 4.dias do mez de Novembro i ás nove horas

dodiâ , conltfué todos fícái^àó mtiyto alegres , gc

contentes j como contnô osntjflos HiftoHadõres

logo no principio deíledelcobrimento.

^ando tia Etherea gávea hum marinhefro.GiVCs.

Etherea,quer dizer,gavcaalta,de Ether,que quer
dizer o Ceo. ,,_ ,

, ^,

Cos olhos n» Oriz,onte do Or/ewfe.OríZQrité^oe bUm
dos círculos mayoresdaÉíphèrá ," '^<iê'd4vic]e o
Ceo em duas partes iguaeStdèyxanddííírtófàêíe ibiv .

bre a terra^Sía outra debãy^o.TGtiia^tórakmbeftk.

poraquclle erpaço . que,Coja*'OS olhos. pixdernoX
ver

, 6c neftaíignifiraçio<),,jQitiBU-áX}pv^A^^^^^

Vcja-íe a nolTâ annotacáo no canto Icgundo oy-

íaya 13.

~
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fíéyradenuvnfè cQmfaõ
Adcjcíérir os montestt^ue enxergamos

^s ancorasfejadasfe & dereçaõy

^svt liasja chegados^amaynamos:

^para que mais cetfasfe conheçaú

^spartes taõ remotas,onde ejlamds^

Tehnovo^ infiramenudo Aftrolabio^

Invenção defubtUjuizOf^fabio*

Velo novo inflruntento do AfiroUhio. O rnódo dê

navegar por Àítrolabio foy achado em terapo

d*El-Rey Dom Joaó o Icgundo , por dous medis,

cos do mefino Rey.E-fteinftruraento foy logo na

principio de pao,hoje le coltuma de metal,muyto

mais apurada , £ç concertadamente. Serve aos na-

vegantes para tomar a altura do Sol,para faberem

o lugar aonde eíláo. Quis Noílò Senhor acudir

aòs que havegaó com eíteiemedio ,
paraque o fi-

zeíkíntnelhor, Sc mais fêguramente. Porque an-

tes de toda a navegação era ao logo da cofta,levá-

doa fempre por rumo,da qual tinhaó Tuas noticias

por finaesdeque taziaó roteyros.Baílava ifto nos

principies para o negocio do deícobrimento , o
que he muyto diííerente , para qi^em ít ha de en-

golfar no mar , fie perder a terra de vifta, que fera

eíle inílrument© houve tnil perigos,& enganos*

DEfembatcaiHos logona ejpa^ofà

Tarte^por onde àgentefe e/palhôú,

^e veY CQuJks efiranhas defejoja

*iDe terra^que outropovo naõ pifoui

' *P(trèm eu cos 'Pilotos na arenofà

^rayà.pot *uermos em queparte efioU,

Me detenho em tomar do Sol á altura^

E compajar a uniVer(aipintura

E eempaffar a univerfal pintura. Ifto diz,porque

álemj,de tomar a akura do Sol pelo Aftrolabib,

lançavaò lambem fuás medidas , &. compaílos na

carta de marear , a qual aqui entende por univer-

ial pintura ,.q que faziaó para laberem a diftancia

dos ^ugart;S)§^ o que tinhaó caminhadç.

.-it"'

i Viví^.

^7

Achamos ter de todojàpa[fado

1)0 Semicapropeyxe agrande meta,
EJlando entre elle,& o àrculo gelado

jíuftral parte ãomundo maisJecreta'.
Eis de meus cornpanheyros rodeado t\

Vejo hum ejlranho vir depellepreta.

Mtiinto. '_

^e tomâraõporforçàiím quãntòdpânhâ

*\De mel os docesfavos na montanha,

Achâmo% ter de todo jà paffado. Do Stmicapro pey xi

«grande Meta. Diz que tomada a altura do Sol pc^^

lo Allrolabio acháraó eftar alem d© Trópico de

Capricórnio hum dos doze Sjgnos celeftes,o qual

aqui entende por Scmicapro peyxc, que quer di"

zer peyxe mcyo cabra,porque o Pintáoos Poetas

tom figura de cabra , ôc rabo de peyXe , dando a

entender , que quando oSolentranafua ukima
parte, coftUma haver muy tas chuvas, & tempclla-

des.Pelo que lhe chamáo também os Poetas, hú-

mido ,& gozero , bode húmido. O que o Poeta

aqui quer dizer , he que Te achavaó alem do Tró-
pico de Capricórnio , què he a meta , & baliza do
Sol j da banda do Sul , & que eílavão entre eftè

Trópico, Sc o Circulo Antárftico, que he o Sul, a

que chama o Circulo AuftraI,por ventar daquella

parte O Vento Auftro,de que atrás faUámos,& ger

lado,porque com a aufencia do Sol eftas duas par-

tes do mundo Norte, & Sul, faó muyto frias. Quo
couía feja Trópico fica dito no canto 3. oytava <5»

z8

TOrvado vem na 'úifla^còmo aquelUl

í^e naõfe vira nunca em tal eflremài

Nem elle entende a nés^nem nòs a elle^

Salvàgem mais que o bruto Tolifemo\

Lomecolhe a mojlrarda rica pelle

2) e Lolcos ogentil metalfupremo^

^prata fina lú quentefpeciartay

Anada difio o brutofe movia.

Torvado vem rttt vijla. Conta o Póeta,cõmo t{*

tando na praya tomando o Sol, & vendo a para-

jcm em que eftavâo , houveraô às máos hum ne*

gro
, que tomàraó andando apanhando mel peld

mato, o qual diz que era mais bruto , & falvagem

que o Polyphemo.Efte Polyphemo foy hum Gi-

gante, filho de Neptuno , & da Terra, do qual os

Poetas contáo grandes coulas entfeoutras , que
tinha hum fò olho na tcfta, ião grande como hu*

ma grande rodela , & que morava em humacova,'

cm cuja entrada tinha huma pedra que vinte 5c

dous carros a não podiaó levar.Efte olho lhe que-

brou Ulyíles, o modo que leve para lho quebrar,

& a cova em que morava delcreve Homero na

Odiflea
, que he por ordem dos Latines o livro

nono no fim, Chamarlhe o Poeta aqui bruto, he

pelo que os Poetas delle dizem ,
porque o pintaó

fcro.cruel,matador, 5c comedor de carne humana.

Começolhtamofirar de rica pelU.De Celchoi o gentil

metal (upremo, Entende o ouro , ôccomoPoeta
aqui o dizer tão claramente por cilas palavras: O
gentil mcial lupremo , não falta quem declare

brocado
, que he boa galantaria, (^hama ao ouro

pelle de Colchos, porque naquellc lugar em hum
Teu>pIo



LuJtaãasâeLuhdeCdMoesÇQmmeHtaioÈl
Templodedicado a Maite eftàva a p&llede hum
canicyro com íua Um de ouro , a qual Phrixo fi-

lho d'El-i<e.y AthamaiKe lhe oflFereceo em me-
moria dobom ru'ccefIo,que civera em efcapar das

ináos de iua raadrafta,que o queria ma:ar. Efte he

o vello de ouro tão celebrado entre os Poetas , a

cuja conquiíla hiaóde todo o mundo. Sobre a

qual faz Valério Fiacco hum livro a que intitulou

i\rgonautaí , por amor daquelles Fidalgos de

Grécia, queforaó na nao Argos a eíla aventura

defte vello,que eftava em Colchos^

m
n

O Batel àe Coelhofoydeprejjã,

'Feio tomar,mas antes quechegdfje^

Hum Ethtctpe oufaáofe arremejfa

AeUe-iporquenaôfe lhe efcapaffe:

Outro,^ outro lhefaem^ve£e empréffa

VellofoT,jem que algum lhe alli ajudaffct

Acudo eu logOj& em quanto o remo aperto^

Se mojira hum bando negro de/cuberto»

i5>

/Jrido moflrarlhe peças niuy fomenos^

Contas de cYÍ(talino tranffarente^

Algunsfòantes cafcaveis pequenos.

Hum barrete vermelhOjCor contentei

Vi logoporfmaes^<^-por acenos^

Glue com ijlofe a^legragrandemente,

MãTidoo fòltar com tudo^^affí caminha

Tara apovoa^aõtque perto tinha,

As logo ao outro diafeus parceyroí

Todos 72us^& da cor da ejcura treva*

tecendo pelos afperos outeyroSj

Aspeças 'Vem hu/car^què eftotltro levai

^Domefticosjà tanto^à" companheyros

Se nos mejlraõ, quefazem quefe atreva

Fernão Vellojo a ir ver àa terra o traíOi

E partirfe com ellês pelo tnato.

Ai pefAs vttn hufcarji^ue efisutrohva. Éílas peças

craó calcáveis , 6c contas de criílal

Se m&[ira httmbanio itegfo âefcubtrtf. A efta preílá

de Fernão Vellofo acudio Nicoiao Grelho Cá-^

pitão do navio Berrio , que era hum navio Mer-
cante , mas os negros vinhão já taó perto , que
quaíio tomavão ,& lhe houvera decuftar caro a

hida , le do mar naó defviáraó os negros com a ar*

telharia , a qual remedeou muyto , porque os ne*

gros vinhaõ com arcos , & frechas tão apercebi*

dos, que trattáraó mal a alguns dosnoíTos, como
<3iz aqui o Poeta , & contaó os nollbs Hiíloriado*

r€S. Echiope , quer dizer negro.

Aefpe^à nuvemfetas^à" pedraàas\

Chovem fobre nòs outr osfem medidS^

E naÕforaõao vento em vaÕ deytadas

^u e/laperna trouxe eu dalli feridaií

Mas nóSiComopeJfoas magoadas^

A refpofia lhe demos taò tecida^

^e em mais que nos barretes fefofpeytd\

&ue a cor vermelha levaõ dejla feyta,

Çiueaeõrvermelhakvao ãe(la feyta. Dá aenteií*

que foltâraò o dia antes havia levado , 6c toy tan* der que foraó rauytos feridos daefpingardaria^ 6£
,.. „ f-„..;i:„..:j-j ^„.-

artelharia que lhe atiráraó da armada para OS apar-*

tar , & impedir da tençaó que traziaó de fazer mal

a Fernão Vellof©.
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Sendojà Vellofo emfalvament^l

'

Logo nos recolhemos paraarmada\

Vendo a maltetafea,ò rude intento

^a gente befíialjíruta^é' malvada*,

1)6 quem nenhum melhor conhecimenU^

'Pudemos ter da índia defejada^

^ie efiarmos tnda muyto longe della^

h ajfi torney a dar ao vento a vella,
^

que o negro

ta a familiaridade que tomàraó com os negros

quefoy caufa de hum mancebo honrado por no

me Fernão Vellofo fe atrever a ir pela terra dea
iro com eUes,para fabèr o que lápaíTava.

í E Vellofo no braço confiado,

l Edè arrogante crè,que vay feguYf)\

Mas {enAo humgrande efpaçojapàjjíidQ,

Ein que algum bomfnalfabnprocuro:
Efiando^a vifta alçada^co cuydado

No aventureyro,eíS pâlo monte diiro

Apparece.à'fegundoaoma.rcaminhat .

Mais apre(fado do quefotadvinha, g^ae efiatmsi mh mupo Unge delia. Porque ébíilò

tinhaó entendido por intormaçãO) Sc relações de

Màii aprejjado, líío diz , porque entendeõ que muyros , não dizião aquèlles finaes , que viaõ com
os negros lhe armavão cilada para o matíir

,
pelo o que (abiaó por eítoutro medo , pelo qUe enten-

que procurou poríe em cobroi diaó cílar ainda longe.

í\
'
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Torlm jd cinco Soes era'õ pa^aãos.Cinco Soes quer

55 dizer cinco dias, à imitação dos Poetas Latinos,

iir. ^^4.^^ ^77 )i r T ,
queuíaódeftapalavra./o/êí, no plural, pelos dias.

WeentaoaVello/ohttmcompanheyro, Vu-gilioliv.s.Eneid.
i^" 'P^- ^

{Lomeçandoje todos afuntr'}

Ires adeo incertos caca caligint Soles

Krramus pélago.

Ou lâ-,Vellofo amigo aquelle outeyro

He melhor de decer,que de (ubin
-Si he»TeJponde o oufado aventureyro^
Mas quando eu faro. cà vi tanto vir
"Da qmlks caèsyde pre/a humpouco vlm^
^or me lembrar^que efiáveis cà/em mim.

- Ou là amigo Veílofo, Efta graça conta Joaô de
Barrosj^ue paílbu entre osloldados.&o VeJloío,
^ue affim de huma parte como da aucra tem rauy.
tp engenho.

C'yOntouentâo,quetantoquepa£âraõ .,..^,^..j.„.. t^....
^ Aquelle mmte os negros,de quemfalio, fidade de declaração

A vante maispajfar o naÔ deyxàra»,
'^lerendo fenaÕ torna.atíi matallo:
ÍL tornando/e logoje embofcàraõ^
^I^orque/ainda nóspara tomallo^
Nos pudejfem mandar ao Reynoefcuro]
Tor nos roubarem mais afeu ffguro.

Ha três Soes que andamos perdidos pelo mar , coi
mo le difiera há três dias. O que o Poeta diz neíla
oytavahe

, que puferaô cinco dias de viagem da
Angra de Santa Helena aonde furgiraó para fa-
zer aguada, até haverem vifta do Cabo de Boa El-
perança.

*

Huma nuvem ^«e os ares efcureee. Sobre noffas ca^
hças aparece. Finge aqui o Poeta, queapareceoo
Cabo de Boa Elperança aos Portuguezes, o qual
defcrcveaqui, ôcjuntamente huma pratica que o
melmo Cabo fez ao Capitão mcr, com tanto arti«

ficio.que pafla pelos antigos , & tem pouca nece-

TAm temerofa vinhai& carregada^

^epoz nos corações humgrande medo\
Bramindo o negro mar de longe brada,
Comofi dejjeem vaÕ nalgum rochedo:
O potejiade,dijjeJublimada^

Avante mah pa(Jar o nSo deyxàraõ. Alguns dei ^^ ^^neaço divinofiU quefegredo
daraô aqui que fizeraó os negros iílo , porque ^^^ clima^& eflemarmsaprefental
íjuenaó bem ao Vellofo

, que eraó dos que hiaó ^^ ^òr cau/aparece^que tormenta^
contentes do navio , & entendendo que os outros
Ihefanaó algum raal,lhe eftorvaraó paíTar avante. 7a'o temerofa vinha. Para vir o Poeta á defcríp:
v;que o Poeta quer dizer, & parece ler verdade, çáodoCabo, conta como naquella paragem lhe
pelo que coníta dos que efcreveraó efta Hiíloria, apareceo huma nuvem muyto carregada, & teme-
Jie

,
que os negros determinarão armar cilada aos rola , & que moftrava bem fer aquelle clima , &

íioí os para os roubar
, & que não quiferaô que mar diffcrente do que até alii tinhaó navegado.

Vdlolo paflafle adiante, para que os noflos o fof. Sccomo a pozanuvem viraô huma figura iran-
lem bulcar.Sc aílim fe podeílem aproveytar delles, diíTima, & disforme, que era o Cabo, como diz na

que ineluccedeo ao contrario
, como aqui fe feguinte oytava.

conta,& fe pode verem joaó de Barros.
iVoí ^odefftm mandar no Rtyno efcuro. Por ReynO 5 ^

€fcuro le entende o inferno
, he termo de fallar KT Aõacabavamando humafigura

1 oetico, & muyto ufado para trattar da morte, & iM Se nos mojia no ar , robu(la,& valida,

?o\CrsTmorte hiílf a^'T" ""^'°
K'T ®^ àisformejgrandiffima efiatura.to dcpo-s^da morte hirle ao inferno

,
con.o he aílas Q rojlo ca>regadÍ^ a barba eCquallda:nocorio,6cíabidodos quelcm pelos Foetas.

37

3 Orémjà cinco Soes eraõpapidos,
^e dallmos partimos ,cortando

Oi mares nunca de outrem navegados

^

'Prolperamente os ventos affoprando:
^ando huma noyte ejtando dejcnydados,
Na cortadora proa vigiando,
Huma nuve.que os ares efcureee

j

òobre nojjas cabeças apparece.

Os olhos encovadosi& apoftura

Medonha^^ mâ^fS a cor terrenaj^pálida,
Cheos de terray& crefpos os cabellos^

Aboca negrayos dentes amarellos.

JNãe acabava ejuandc. Não tenho palavras para
encarecer a linguagem, propriedade, & eloquên-
cia defta oytava, que realmente fazeite fingimen-
to , Si Metamorphofe que vay trattando deíle

Cabo de Boa Elperança , ventagem às de Ovidio.

TaS



' de Luís âe CâínSes Ommentadoíl «fr
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Am grande era de membros^que bêpojjo

_ Cerúficarte,que efle era ofegunâo^

5e Rhodes eftrãnhtfimo Colo^Ot

]ne hum âosfete milagres foy do mundo:

'um tonide voz nos falia horrendo^ &gYOj[lo,

Ijie pareceo fahir do marprofundo^
ínepiâofe as carnes^ô" o cabello^

ír^ii& ^ todos fó de ouvilot& vellol

De Rodes ejiranhtjjimo Colojjo* ColoíTo foy huma
ílatua de metal em Rodes, confagrada ao Sol de

luyco grande altura , & porefte refpeyto tida

Dl' humn das fete maravilhas do mundo.

4í

[7 2)^#- ó gente oufada^mais que qUâniaS

[2/ No mundo cometerão grandes coufds^

^u,que por guerras cruas^taeSjéf tantas^

'jpor trabalhos vãos nunqUa repou/asi

^ots õs vedados términos quebrantar^

\ navegar meus longos mares oUJas^

iue entanto tepo haja queguardot é^tenho

luncfua arados de ejíranhOiOUpropio lenho^

Vois 01 veiados términos êfúebrantàt. Quehrantaõ
s honiens os términos vedados entrando no mar*
orque Noflo Senhor como fe conta no Geneíís,
uando criou efte mundo univerfo poz cada cou-
i em feu iugar.os homens na terra, as aves no ar»

s peyxcs nas aguas , êc os animaes nos matos. , E
araque dèciarcmos o noílb Poeta com Poetas,

eja-fe Horácio liv. í. Ode 2. aonde tratta com
nuyto engenho do atrevimento dos homens neí-
a matéria de navegar, & Ovidio liv.i. nas Meta»-
aorphoieSjSc outros muytos Poetas, & oradores.
I^unca arados d^eflranbo ou próprio lenho. Uía efta

kdetaphora, de arar, por navegar, á imitação dos
•oetas Latinos, Virgílio na Eneida : Ecce parata
msifiuãum maris ec^mr arandum.Já. eftaià em porco,
lâo tendes mar ^ arar.E Ovidio nos Triftes liv.3.

<Ion ego Jivítias ávidas finefine parandi
Laiutfi mutmdti nterctbHs aquor aro,

láo lauro o largo mar para bufcar riquezas , 8c
lUtros muytos Poetas. Lenho toma pela nao, por
luma figuM a que os Grammaticos chamáo Sy-
ledoche , que he quando ulamos da matéria de
|ue fe fazem as coufas pelas mefmas couías. Lsnho
^ravho.Saò nãos eíirangeyras. Lenho próprio,
laos , Sc embarcações da gente que mora na pro-
via terra, aonde le aparelha a armada. Defta nu-
tria fc veja a nolla aiinotação no pfiiíjeyró can-
aoycava i,

^

*

Pois vens ver osfegredos efcondidos

'Da natureza^é" do húmido elemento^

Anenhumgrande humano concedidos

^

1)e nobrejou de immortal merecimento:

Ouve osdanos de mi^que apercebidos

Efiamia teu fobejo atrevimento^

i^ortodoolargomar^pelaterra^

^e inda has defojugar com duraguerra]

^ P«f vens vef. Continua o Cabo fua pratica.potlí

do diante aos noflos os trabalhos que iehaó dê

acrecentar nefta viagem da índia , a que pelo defJ

cubrimento defte Cabo abrem porta* & como feu

atrevimento ha de fer caufa de muytos danos , 8c

trabalhos. Humtdo elemento, YítzagxxA. A nenhum

grande humano concedidos. Encarece o Cabo aos

Portuguezes aquella paragem, a qual diz, que ne-

nhum Monarcha,nem Senhor do mundo por mais

poderofo que fofle vio nem chegou , aonde elles

chegarão , & de volta deftes ameaços, £c perigos»

que Iheprophetiza,lhemoílra também, ôcdecla-j

ra os grandes tropheos , £c vitorias que na Índia

alcançarão.
,

4Í
Abe^que quantas nãos efia viagem

^e tufazes.fizerem de atrevidasl

Inimiga teràm ejiaparagem.

Com ve7tt0Si& tormentas de/medidast

Edaprimeyraarifiadaiquepajfagem'

Fizerpor eftas ondas infu/ridas,

Eufarey de improvifo talcafiigo^

^efeja mór o dano^que operigo.

Inimiga terão e/ía paragem; O mayof trabalho

que hà na viagem da India,he dobrar efte Cabo, ôc

aílim tem fuccedido , & fuccedem cada dia nelle

muytos naufragios,8c traba)hos,como he aflás no-
tório.

E da primejra armai*. Porque o Capitão mói
Vafco da Gama que dobrou primeyro efte Cabo^

teve nefta paragem muytos trabalhos, aflim com
os moradores delle» como com inferroidades qu6
lhe fobrevieraõ das quaes recebeo mais dano na
gente ,

que perigo na armada , como diz aqui o
Poeta , & contaJoaó de Barros uo livro quarto da

primeyra Década.
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A^i efpero tomarÇfe naõ mè engano')

T)e quê me defcobriofumm<í vtngan^al

E naõfe acabaráfó nijio o dam
1>e vo^apertinaz confiança:

• V a Ants}^

m



i^g Canto ^Intòl

jintes em voffas nãos vereis cada éinno mar junto ao Cabo de Boa Elperança : Sc he boni
" ôvera

ibar-

; esfor-

a , - ^ iftado,

Decjíiem me defcobrio. Não particulariza aqui a 9"^ ^^° ^^ armas daquelles bárbaros
, que moiaó

Bartholoaieu Dias feu primeyro defcobridor,

porque náo cornou mais âquellas partes. Ou íeja

xermo geral de quem o defcobrio , dos Portugue-
2es,que me deícobriraô.E aíHm fe ha de entender
geralmente dos Portuguezes

, que por alli pafla-

rem ,
porque elles o defcobriraô , contra elta na=

^'âo, que o defcobrio ie moílra agravado.
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Tiopnmeyo illuRre^que a ventura^^

Comfama altafizer tocar os Qeos^

Serey eíerna,tS novafeputturai

'TorJUÍZOS incógnitos de "Deos:

Aqui porá daTurca armada dura ^

Qs foberbos^& profperos trofeosj

Comigo dejèus danos o ameaça

A defiriiiáa ^ilaa com Mi^rnbaça,

naq-uella.paragem do Cabo de Boa ErperaHca,ve-
jaíe o que elcieveremos no canto decimo.. '"•^'

OVtro também virá de honradafatna]
LibeYaljCavalleyro^namorado^

E comfigo trará afermofa dama^
^ie amorporgrande mercê lhe terá dado:
Trijie ventíira^à' negrofado os chama^

Nefie terrenomeUjf^ue duro & iradot

Os dcyxarà de hum cru naufrágio vivos^
'Para verem trabalhos excefilvos.

Outro também. Eftc foy Manoel de Souía de Se-
púlveda ,o qualpartiodeCochim a tresdeFeve-
reyrodoanno de M 52.no Galeaó grande S.Joaõ,
o qual fe perdeo na ferra do Natal, Efta foy huraa
daslaftimofas couías

,
que acontecerão neíla via-

E d9 primeyro íllufire.'ECie be Dom Franciíco de gem,depois que a índia he defcubcrta. A fermola
LAlmeyda filho de Dom Lopo de Almeyda pri- dama em que aqui falia p Poeta , he lua molher
meyro Conde de Abrantes. O qu.íí fahio deite Dona Leanor.

^

Reyno a 2^.de Marcode1505.com o titulo de Ca-
pitão ííiór , Òc Governador , & que fazendo três

^
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fortalezas na Indiíi,em Cananor,Cochnn, & Cey- "Xf eraÕ morrer comfome osfilhoscarosl

]aó,lechama{lè Viío-R.ey,comofoy. Eífedeftro- V Emtantoamorgerados^&nacídos,
hioa MirAbrahem o Governador que fora de Veraô os Cafres afperos.ó' avaros
Aufadail Rey de Qniloa

,
que flnha o Reyno ty- liyar â Inda dama feus veíiidos:

rannua.Ticnte ufurpado , 6c lhe entrou na Cidade " ' "

em dia de Santiago do dito anno , £c fez Rey a

hum particflar por nome Mahamed Anconii,que
fervirade Eícriváo da fazenda de Qniloa, porfer
honieãi bera quifto , Sccom que todos folgavaõ
muyco , com condição que pagaíle páreas a El-
Keyde Portugal , &o reconheceílepor fuperior.

De Quiloa,8c ivlombaça,fe veja a noíiaannotaçaó
1:10 canto t.oytava 54

Os crtfiatinos membros ,^perclaroSy
Acalmarãofrio ao ar veraê de/pidoSj

'Depois de terpifado longamente
Co^s delicadospês a área ardente.

Verão morrer com fome os filhos caros. Os Cafres dé
que Manoel de Soulá {e confiou , forçado de ne-

ceffidade, fome, iede,& caminho de muytos dias,

Ac^ui gorada Turca armada dura. Os feherhs , ^ que jâ náo podiaó dar paílo , Sf náo havia dia que
profperai Troph eos. Ssutido muyto o Vilo-Rey lhe não ficaílem duas,&: três pcllbasatrá., por náo
Dom Francifcode Almeyda da morte de feu filho poderem caminhar:efl:es o defpiraó aelle molher.
Dom Lourenço de Almeyda, que es Rumes ma- & filhos, Scdeíla maneyra os lançarão a hum ma-
tarão, decermmou deftruhilos, como fez, porque to trifl:e,& areal defaventurado, aonde nemhcrva

havia:no qualmorreo DonuLeonor com dous fi-

lhinhos íeus, Como o Poeta aqui aponta :&: Ma-
noel de Soula vendo cile cafo laftimofo,palmado,

Sccomo fóradefijíèm (aliar palavra fe meteo pelo

mato dentro, deyxando fua mulher, & filhos cn«

não podendo colher a armada dos Turco; no
mar, pelejou com ella no porto de Dio , fendo os
inimigos mais de cem vellas , & eftando em fuás

terras favorecidos de fua gente , & artelhaiia da
fortaleza. Desbaratou deita vez a Mirocem Capi-
tão morda armada do Graó Soldaó do Epypto; terrados,Sc nunca mais aparecco.
&a arrnadad^El.RpydeCalecut : ôcMeliqucaz
CapitaódoHidalcaô. Eftas, & outras coufas ma-
javilhofas fez na Índia , & vindo para o Reyno
foy morto pelos Cafres na Aguada de Saldanha,
que he huina ribeyra tnuyco frefca , que entra no
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T]f Verão mais os olhos tCjue efcaparem

De tanto maljde tanta deJventura.

Os



laufiaâas de Luis de

Oí dom amantes miferos ficarem
Na fervida,& implacável efpejfura:
Alli depois que aspedras abrandarem^
Com lagrimas de dor^de magoapura^
Af^raçados ,as almasJoltàÕ,

T>afermofiij& mtferrima pifaõ,

E vtrào mais os olhos ^«e encaparem. Na deíem-
barcaçáo ,

poro marandar trabalhoíoosquepu-
iihaô pé em terra fe tinháo por bemaventurados,
&Dáo o eraó, fe não que Deos Noflb Senhor os
guardava para may ores trabalhos^ porque coma
iBortele acabara Eudo , Ô£ não foraó morrer com
tanto vitupério , & deshonra , como morrerão a
máos de gente barbara

, & torpe, muytos mori e-

raó no mar , outros pelo caminho com fome
, &

;anraflb, 2c outros (e lançarão çclos matos nús, ^
jntre eítes,muytos Fidalgos.Sc gente de elpirito.

ftjguns dos que elcapáraó, & ficarão com Minoel
k Soula , viraó o trille fucceUo deite nobre Capi-
:áo , &c íua molher , Sc filhos. De tod.a a gente da
lao não eícapàraõ mais que oyto Portuguezes, Sc
quatorze, ou quinze eicravos, Sc três elcravas das
ijueeftaváocom Dona Leanor ao tempo que fa-

eceo , osquaes depois toraó relgataJospor hum
layiode Portuguezes , queacalb alli foy Fazer
narfim , Sc cuílaria cada hum valia de dous vin-
ens. Os nomes deíles , Sc o luccello na verdade,
kcommuytascircuuítancias

, que laó dignas de
aber para delsnganoda vida (e pôde ver em hum
ivro que deite calo anda iuiprellb.

MAis hia por diante o monflro horrendo^
^Dizendo nojfosfados,'guando alçudo]

Lhe dijfe eu quem es tu,que effe ejlupenao
\^orpo^certo metem maravilhado?
d boca^fS os t)lbos negros retrucendo^
E dando hum efpantofo.à' grande brado

^

Merefpondto com voz.pefada^& amara
^

Zomo quem dapergunta Ihepezdra,

Çom&e}nemda pregmta lhe pezâra. Ido náo he
nais que encarecimento da figura do Cabo

, que
:m todas luas coufas molhava terror , Sc efpanio
5orque até em huma coula que elle deieia va col
no era dizer aos Portuguezes feu acontccimen-
o,Sc transformaçáo,le moílrou tnfte,Si pezaroío.

EVfouaquclieoccttlto &grande Caho^
Aquê chamais vósoutros Tormentório

^enunca a "Ptolomeo.TomponioJftrabo^ *

'^limOi& quantospajfâramfuj notonoi
*

Camões Commentadosi jtf
Aqui toda a Africana cofia acahot

Ne[temm nunca vifio Tromontorio,
^iepara o Tolo Antarticofe ejtende^

Aquem voj/aoufadia tanto offende.

Eu foH atjuelk eeculto
, ^grande Cabo. Tormen-

tório
, ou tormentoíolhepozBartholoraeu Dias

íeu primeyro delcubridor,pelas tormentas,que na-
quella paragem achou De Boa Eiperança. El,
Rey Dom Joaõ o fegundo

, por ver que fe abria,
porta para o que tanto delejava,5c cfperava,como
era o defcobrimcnto da índia , que parece que
aquelle Cabo delcuberto lha eftava prometendo,
Sc moltranJo. Deíle famolo Cabo não tiveiao
noticia os Cofmographos Anriguos , como Ptolo-
mtOjPomponio, Mella.Eftrabo, Plinio.Sc outros,
como aqui diz o Poeta,inclinado para o Sul . que
o Poeta aqui chama Polo Antardico , como fica

declarado por muytas vezes,

FVy dosfilhos afperrimos da terra^

^al Encelado.Egeo^^éo Centimana}
(Ihameyme Adamaflor, q- fuy naguerra
Contra o que vibra os rayos de l^ulcuno:

Naõ quepuzeffe ferra fobre ferra^
Mas conquiflândo as ondas do Occeano^
Fuy Capitão do mar^por onde andava
A armada de Neptuno^que eu bufcava,

Fuy doi filhos ajperrimos da terra. Continuando d
Cabo lua pratica antes de vir a fallar de lua Meta-
niorphofi , Sc transformação trat ta de fua Gene-
alogia,& nome, como era Gigante, filho Ja terra,
irmão Je Êncelado Egeo, Sc Briarco.a que chama
Centimano,quequerdizLrdecem mãos

,
porque

tantas dizem os Poetas que tinha cfte Gigante.
Diz mais que feu nome anriguo foy Adamaílor,
Sc que ao tempo que feus irmãos os Gigantes
Gombatiâó a Júpiter por terra para o lançar do
Ceo,eIle Fazia guerra por mar a feu irmâo Neptu-
no.

O (jue vibra os rayos de Vulcano. He Júpiter, por
quem fingem os Poetas que Vulcano filho deJú-
piter , & feu Ferreyro,lhe fazia os rayos, como hc
muy to fabido a quem lé pelos Poetas.

A Mores da alta efpofa de Telèol
Me fizeraõ tomar tamanha emprefa^

Todas as T)eojas defprezey do CeOt

Só por amar das agoas a 'Princefa:

Hum dia a vi co asfilhas de Neréo
Sair nua napraya.^ logo prefa

Avontade fenti de talmaneyraf

^e inda fiaÕ/íMto coufa^que mais queyra^

Jbierei

H

li

i M



içl _ _ taníõ^mnl
Arnoresdaahà tffofa3eVeho\ Começa Adaraal-

tor a contar iua transformação naquelle taô gran-

de Cabo,a qual eftá com tanto^ngenho, & artifi-

cio ,
que lhe náo fazem ventagem as deOvidio.

ElpoíadePcleojheThetisfenhorado mar, caiada

com PeleoRcy de Theílalia,filha de Nereo Prin-

cioc do mar. Saó as Nereidas Nymphas do mar,

dtis quaes fica tractado atrás no Canto ícgundo,

oy ta vazo.

5d

5^

C'yOmofoffempoJJi*velakançalÍa\

j^ 'Felagrandezafea de meu gefioi

^etermineypor armas de tomalla^

B a 'Doris ejfe cafo manifejio:

jDe medo a T)eofa entaõpor fnilhefallai

Mas ella cumfermofo rifo honeflo^

Jiejponãeo^quaLfera o amor hãjiante

^e Nymfa,quefuftentão de hum Gigante,

E a Doris ejíe íafo manifsfio. Doris dizem os

poetas quehe molherde Nereo Senhor do mar,

^: raáy das Nereidas.deque naoytava atras falía-

mos : A qual deu Adamaftor conta da affeyçaó

que tinha a Thetis , & o que determinava fazer,

como aquijo Poeta conta,
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COm ttiãójpor livrarmos o Occemt
T)e tanta guerrayeu bu/carey maneyyat

Com que com minha honra efcufe o danOf

Talrejpojia me torna a menfageyra:

Eu que cayr naõpude ne\le engano

(^e hegrande dos amantes a cegueyra')

Èncheraõme corn grandes abundanças

Opeytode deíejos^à' efperan^as.

ÇHue he grande ãos amanta a ctguejra. Os A nti-

guos pintàváo a Cupido , que tinhaó por Deos
tios amores cego. A nvenfageyra he Dons qus
Adamaftor tomou por terceyra para com Thetis.

ss

TA''
nefeiojá da guerra defiftinãot

Huma noyte de ''Doris prometida.

Me aparece de longeogejto lindo

^abrancaThetis única defpidai

Como doudo corri de longe,abrindo

Os braçosjpara aquella^que era vida

^)e(le corpofê começo os olhos bellos

A lhe beyjar^afaceia' oscabellos.

O^ie nãofey de nojo como o contém

^e crendo ter nos braços^qué amavâ^

Abraçado me achey co' kum duro monte

^

'De afpero mato^é' de efpejfura brava:

Esjiando co' humpenedofronte afronte,

^e eu çelo roflo angélico apertavat

jSíaÔfiquey homem naõ.mas mudo e quedoy

Ejunto de humpenedo,outropenedo^

§i«e fúo Yofi» angelin afertava. Cuydando , què
«ítava corn Thetis a quem muyto amava.
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O Ninfa a mais fermofa do Occeattol

Jãque minhaprefença naô te agrada ^

^e te ctiftava terrne neffe engano

Oufojfe monte^nuveffonhOyOu nadai

Daqui me parto irado^^ quafiinfano

Da megoa,& da deshonra allipajfaday

A bufcay outro mundo,onde naõ viffe^

§Mem de meupranto>,& de meu malfe rijei

§luem âe meu pranto. Achou- fe o Cabo corrido

do quelheluccedeo com Thetis , peloquedey-

Xõu aquelle lugar , 6c le foy para outto remotOj,

aonde naô fofle t) feu cafo íabido*

j«

ERaojà nefle tempo meus írmãoí]

Vencidos^& em mtferia extrema pojiosl

E por rnais figurarfe os Deofes vãosj

Alguns a 'vartos montesfotopoftos:

E como contra o Ceo naõ valem mãos,

Eu,que chorando andava meus defgojlos^

Comecey afentir do fado imigo,

'Por meus atrevimentos o cajtigo^

Erai ià vefti tempo. Conta Adamaftor Cômò

quando lhe aconteceo a fua transformação , tam-,
'

bem léus irmãos eraó mortos por mãode Jupiterj^

como conta aqui o Poeta,Sc mais largamente Oví-

dio nas Mctamorphoícs, lib.i.

COnverteofeme a carne em terra dtira^

Em penedos os ojfos fe fizeraõ,

Eftes membros
,
que vès,^ eflafigura

^or ejias longas agoas fe ejtendéraõ: ^
Em fim minhagrandijfima ejlatura

Nefte remota cabo converterão

Os



Ot 7)eq/èSy^ por mais dobradas magoas^
Me anda Thetis cercando defias agoas,

v-^Me anda Zhetis. O mayor defgofto qtíé' o (Ca-
bo tinha era ter íempre prelente a Thctis, que fo-
ra caulâ de fua converfaó em aquelle Cabo.

60
A£fcmtava,^com medonho c/joro,

_
"SubitQ ante os olhosfe apartou

Desfez/e a nuve negra,& comfonoro
Sramido^muyto longe ornarfoou:
^tilevi^ntãndo as mãos aojanto Coro
Dos Anjos^que tam longe nosguiòu^

^Tieospedhofue removeffe os duros
la/os,que Adamoflor contou futuros^

Cajos <fue Adamallor contoufuturos. O que o Ga-
io dizia haver de acontecer aos Porcuguezes na-
uella paragem.
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W A' Thkgnnjê 'Pyroi s vinhaõ tirando

1 Cos outros dous o carro radiante

^

fiando a terra aítafe nos foy moftrando
iw quefoy convertido ograni Gigante:
ío longo dejia cofhjComeçando
'd de cortaras ondas do Levãnte^
^or ella abayxo humpouco navegamos^
^nâe fegunda vez terra tomamos

y

Id Phleg0f},& Pyrois. Ovidionas Metamorpho-
s liv. a. põem os nomes dos cavallos do carro do
al.que faõ Phiegon, Pyrois, Eoo, & Ethon. Ifto
2 por hum fingimento que os Poeras , fazem dí-
:ndoquePhebo, que he o Sol, da luz ás terras
m hum carro de quatro cavallos. Por eítes ro-
syos de falíamos dá a entender a que tempo fe

'' rí"^ « Cabo de Boa Elperança,quc foy hum
ia lahindo o Solj&i caminhando ao longo da Cof-
,
foraó fegunda vez tomar terra em huma Bahia
uyto grande

, 8c abrigada de todos os ventos,
Ivo do Norceja qual fe chama hoje pelos noflbs
guadadeS.Brás

, queeftaráfetenta léguas do
abo

, & íurgn-aõ nella hum dia de S. Cacherina,
nhum Doiumgo de mil quatrocentos noventa,*
1 w L w«

Lufiãàas de LétsIlèt^É^fès Commentadosl

Ci.

Gente,que efla terra pofjuhia,
"Poflo qus todos Ethiopes eraot

íais humana no trato parecia^
'u eos outros,que taõ mal nos recebèrdÔ-m bailes,& comfefias de alegria^
?la£raya arenofa^anòs vierao^

As mulheres conlígOt'é^l>WanfogddoV''

.

"^e apacentavaogordo,^/bem criado, ,

Pofio e^ut todos Ethíopes eral Ethiopes he nome
geral

,
que comprehende a todo o género de sen-

te negra. Chama-feaffim de EthcpalavraGixaa
^ue quer dizer quGymar , & rofto

, por tcrem^^os
roltos negros, & queymados: outros querem que
fejanome fomente dos negros da Ethiôpiá, parte
de Africa, entre Egypto , Arábia, chamados afíim
de Ethiope filho de Vulcano

, que loy Rey na-
quella Regiaó, como quer Plinio liv.ó.c.jo. Si^a
cadahumoquequizcr, & lhe parecer. A min?»
pnmeyra opinião me parece melhor.

Os outros cjtte ta» mal nos rmberaõ. Eftes foraó os
fia Angra de Santa Helena , como atrás largameni
te fica dito. Os defta Bahiade S. Brás vieraó com
niuytos bayles, & feílas.com (uas flautas, & com-
figo fuás molheres encima de boys muyto gordos,
albardados com fuás albardas de taboa , a modo
das Gaftelhanas,Sc ç^^ huns paos,que fazem tcy-
çao de andilhas , dos quaes boys muytos não renx
tornos.

AS mulheres queymadas vem em cima
T)os vagarofos bois^allifentadas^

Aniwiaes^que elles tem em mais eftinidi
^te todo o outro gado das manadas:
Cantigaspaftoris emprofanou rima»
Na fua lingoa cantaÕ concertadas^
Co docefom das rujiicas avenas^
Imitando deTitiroas Camenar,

As molheresx Atrás diílenaos como traziaõ fuás
molheres naquelles boys albardados,os quaes pre-
zaó mais,quc todo g outro gado por eftc relpey toí
Avenas, Saó flautas como fica dito.

Imitando de Tytiro as Camenas. Imitando a mu-
fica,& cantigas de Tytiro Paílor,quer dizer aqui,
que vinhaó eftes negros com fuás molheres can-
tando cantigas paftoris , quaes cantava Tytyrq
paftor como diz VirgiUo Eglog.i.

Stes cento na vijtaprazenteyros

Fo(femjoumãnamente nos tratâraòy
;

Trazendonos galinhas,^ carneyrosy

Atroco à^outras peças^que levaraõ:

Mas corno nunca emfim meus companheyros .

'Palavra alguma Cua lhe alcançarão

y

^e dèffe algumfinaldo que bu/camos.

As vellas dando^as ancoras levamos.

Ai vellas dando as Ancoras levamos, ]oa.6 de B^T'
TOS na prímeyra Década , diz que o Capitão mór
l^e mudou para outro poyo perto daquellé ,

por-

í que

iilmiil
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qae entre os noÍíos,Bc õs iiègros começava haver

rcvolca lobre o refgãte do gado:rnas que os Wou-

Tos foraó a vifta da néíVx armada até que ancoroa»

'J' aqui unhamos dado hum graõrodeje

Acofta negrade Africa^& tornava

Aprúa demandar o ardentemeyo,

fDo Ce'0,® Q Talo Antarttco ficava:

AqueWs llheo áey;>(!amoscolide veyo

Outra armadaprimeyratque bufcava^

t)Tbrrãòntorio Cabo,& defcuberto,

Maqueile llheofezfeu limite certo,

-

'

''^

Âquãle líheo ãéyxâmoí. Depois de ter rodeado S

Coft.i de Africa , tornarão a demandar a linha , à

qual chama ardente roeyo , por fero meyo do

mundo, & ardente, cora a vizinhança grande do

Sol, defviando-fe das terras do Sul, a que chama
,

polo Antarâico, como fica declarado ern muytos

jugares. Qiiánto ao llheo de que aqui tratta, he o

íiaCruz ,
que Bartholoraeu Diasdefcobrie-, no

qual poz o derradeyro Padraó,como coílumavaõ

por alauns pela terra que deyxavaó dcfcuberta.

JEfte Bárt-holumeu Dias -paliou álení. do Cabo de

Boa Elperança cento & quarenta léguas, até hum
íio a que poz nome do Intante, porque o que nel-

Je primeyro defembarcou tinba ella alcunha. È
porqu-e neílâ viagem poz alguns Padrões , aqui

falia o Postado derradeyro
,
que he cfteda Cruz

que diíTemos , o qual poz quinze kguas antes de

chegar ao rio do Infante. Ê náo havemos de en-

tentí-r aqui que o Capitão raór tomou terra nefta

Jlha ,
porque nem o Poeta o diz , nem os noílbs

Kiftoriadores, mas que houveraô vifta delle, & o

náo tomáraó , pelo tempo lhe náo dar lugar , mas

tomàtáó outro porto chamado os Ilheos chãos,

que eftavaó cinco léguas alem do da Cruz , como
conta Joaó de Banos na primeyra Década, Cabo

Tormofitorto. He o Cabo da Boa Efperança , co-

aiojâQiuytas vezes declarámos.

D Aquifomos cortando muytos dias

(^Entre tormenta'! trijies,^ bonanças^

O litigo marafazendo novas viast

Só conduzidos de árduas efperanças:

Co' o mar hum tempo andamos em profias^

^e como tudo nellefaÔ mudanças^

Lorreiíte nelle achamos taõpofjante^

^i(^ pajfar naõdeyxavafor diante^

^ue pafar não deyxava pordianti.^^tíia paragem
dos Ilheos cháos faó túo grandes as correntes da

agua , que não deyxaváo navegar as noílas nãos,

até que com ajuda de Deo» paílàraó , &: chcgàraó

híint»,

á terra do Natal , â qualpuzeraõeíleTiomíípoift

paliarem por ella eíte dia. A força da corrente

das aguas daquelle lugar aponta o Poeta na oyta^

va feguinte, ôc pelo grande impeto com que dalli

correm as aguas , fe chama aquelle lugar o Caboj

das Correntes. j

^^

[^ Ra mayor âforça em demafia

[^ ò'e£undopara traz nos obrigava^ .

2)(? mar,que i:ontra ms alli corria^

^e pornês a do vento, que af[opr'oa\

injuriado Noto dapofia^

Em qite€Q o mar^parece^tanto eftaval

Os ajfopros esforça iradamefitet

Comque msfez vencera graÕ corrente'^

Injuriado l:^oto. Galante fingimento, cm queda

a múo ao vento em paliarem aquelle lugar das cor*

rentes , que foy neceílario por o vento toda fua

\ força nefta parte.Noto he propriamente o Sulj

TÈazia o Solo dia celebrado^

Em que três Reys daspartes do OriCfíte^

Foraõ bufcar hum Rey de pouco nado.

No qual Rey outros três hàjuntamente:

Neftedia outroportofoytomado

Tor nósjda me/majà contada gente.

Num largo rio^ao qual o nome demos

'Dodta^emquepor elle nos metetnosí

Tra^isoSel Paliada a Co fta do Natal entrarão

em hum Rio a que puferaõ o nome dos Reysj

porque em tal uiaentiàraó nelle. A efteRiocha-

maô outros do Cobre,pelo reígate delle em mani-

lhas, marfim, em mantimentos, que os negros da

terra com elle refgatâraó , tendo tanta communi-

caçaócomos noflos , que hum Martim Aííbnío

niarinheyrofoyahuma Aldeã, aonde foy do Se-

nhor da terra bem agazalhado ,* & o mefmo Se-

nhor veyo com muyta gente vera nofla armada,

moftrando muyta paz.Sc amizade: pelo que o Ca-

pitão mòr, vendo que em cinco dias que alli efti-

veraô , nunca receberão defta gente mao tratra-

mento algum, nem íurpcytadiílo , Ihepufciaa

o nome,dc Aguada de boa paz.
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DE[lagente refrefco algum tomamos",

E do rhfrefca agoa^mas com tudo

Nenhumfinalaqui da Inâia achamos

NopovOjCom nos outros quafimudo'.

Ora vé Rey quamanha terra andamos^

Sem fair nunca defiepovo rudoj

Sem



wèmuermosnmcã novatnemjinal
Wa defejada parte Oriental.

Defiagenttnfrefco algum tomámos. Tilo diz pelo
ígazaihado

, & communicaçáo que coma gente
defta parte tiveraó.

Píw ^Haft mudo , porque não fs entendiaô com
lelle.'

O Ra imagina agora quam coytadús
Andaríamos todosiquamperdidos'^

'Defomes, de tormentas quebrantados^
íPor climas i^ por mares naõfabidar.
E do efperar comprido taõ cangados

,

planto a de/efperarjâ compelLidosy

''1'or Ceosnaõnaturais,de qualidade)
Inimiga de nojfa humanidaâe.

Por Ceosnã^naturats. Terras, Sc Climas fôrà de
íua natureza, & cão apartados, & eontranos a ella.

t)a3 fignificaçóes que tem a palavra Ccu.ie veja o
que eicrevemos no canto i.oytava zp.Sca.oytava
Sj.

C'^OrruptúJâ,^ danado d mantimento,
jT>anofo^i^mao aofraco corpo humanOt

E alnn dtjfo nenhum contentamento,
^ue fe quer da efperançafojje enganoi
Crés tu -qnefe efle nojfo ajuntamento

t

*\De fuldaáos naõ fora Lufitano^
^e durara elle tanto obediente
'Porventura afeu Rey^^afeu Regente

Tor ventura a feii Rej^&afeu Regente} Encarece
aqmalealdadedaNaçaó-Portugueza.daqualnaó
Jemoshaveríe levantado algum contra leu Rey
coufa era outras Nações muyto collumada.

C^
Res fu,quejd naôforao ievantadós

j Contra/eu Capitão./e os refiftira,
Fazendofe "Piratas,obrigados '

^e deJe/peraçãOidefomeM de ira?
Grandemente por certo eftaoprovados,
Tois que nenhum trabalhogrande os tira
U)aquella Tortugmfàalta excelkncia,
"Da lealdadefirmej& Obediência,

fpatas. SaôCoflariosdomar
, SctemeíienO-

me fegundo alguns querem de hum
, que primey-

roomventòu, & ulbuefteofficio chamado pyra-
ta,outros querem (O que a mim mais concenta)nue
ie chama o Coflario do mar , Pyrata de peíaO
palavra Grega

,
que quer dizer , andar de hu-

• íttls de Camões ComyiientaMl iSis
ma parte para outra , por íêr efte feu coíla*
me.

Eyxmdo oporto em fim do dwerio^
E tornando a cortar a agoafalgadtè.

Fizemos defta cofia algum defvioi
^eytando paraopégo toda armada:
Torque ventando Notomanfo.éí' frio^
Não nos apanhafe a agoa da enfeada^

^e a cofiafaz allidaquella banda^
*DQnde artca Sofalao ouromandã,

Naotiof apanbap a agua ãaenfeada. Efta ehfead^
de que O Poeta aqui talla eftá fefientà legoas aqué
de Moçambique,charoa-íe commummente o Par-
cel de Sofala,em que as aguas correm inuytopara
dentro por fer mais bayxo , de maneyra que há
perigo grande , por íe preíumir que podem ir dar,

em bayxosqueahi há muytos.
Donde a ncà Sofala o ouro manda. Sofala he huma

povo.içaó na coita ác Moçambique , coula de fel-

íenta legoas deJla , aonde El-Rey noflo Scnhoí?
tem huma fortaleza, 8c o Rey da terra eftà á fua
obediência. A efta terra Sofala trazem os Gentios,
5c negros da terra dentro , por via de comercio,
muyroouro , por cujo relpeyto os Mouros do*
voàraôaquella terra , Sc pela mefma razaó agora
entre nòshe muyto frequentada.

E
IA

Stap-afadajogoolevelemel

Emcoynendado aofacro Nicolaol
^ara onde o mar na cofia brada, t^.gemei
^proa inclina de htima^^ de outra nao:

fiando indo o Coraçãoj^Ue efperafS temeis

E que tantofiou de humfraco pao,,

*Do que efperavajà defefperddo^

Foy de huma novidade alvoraçado^ ]

encomendado ao Sacro Nicolaà. O 6èmàvenrii3
rado S. Nicolao grande Advogado dos ÍEítudan-iJ

tes, ohetambem dasquetractaõnomar, Scarã-j
zaõ de lhe fcr confagrado o leme do navio , áletii

, de outros milagres que nefte particular tez , ha
porque em huma tormenta grande chamando
huns marinheyros muyio rijamente por eUe,lheá
apareceõ , &dií]e: Eys aqui NicolaOjpor quem
chamais,não temais, que eu vos livrarey defte tra-

balho, & tomado o leíT?e,na máo, lhe encaminhou
a nao de modo, que fc íalvou, andando muyto ar-
rilcada , como conta em íua vida Simaõ JVleta*

phraíles;

75

'j3^ Foy.que eflândojà da cofia pertõ'<,

j,^ Onde asprayas^^valles bemfe viaõ, ^

X Num



Num r}o]que allifaeao marabertol

Bateis à vella entravadafahiãoi

AlegYta muy grandefoypor certo,

jlcharmosjàpejfoasjquefabião

Navegar,porque entre ellas ef^eramos^

2)í achar novas algumas^Cômo achamos^

EThlopesfâõ todos^masparece

^ue com gente melhor cômunkavãOf

Palavra alguma Arábia fe conhece

Entre a linguagem fua^quefalavão:

E com pano delgado^quefe tece

1)e algodam^as cabeças apertavao^

Com QKtro^que de tinta azulfe tinge^

Cada hum as vergonhojaspartes cinge»

Talavra alguma, Arahia, Tiveraó porbom íínal,

ver que eftes negros ufávaô de algumas palavras

Arábia?, também o tratco , Sc velbdos craó diffe-

reiítes da outra geate, que até então tinhaó viílo.
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3-^ Ela Arábica Ungua^que tnalfalh,

E que Fernão Martmz muy bê entende^

^izem,quepor naosj que emgrãdezâ igualâo

\yís nojjas, o/eu marje corta,^ fendei

Mas que lá dondefae o Solfe abalao

Taraondeacofta ao Sulfe alargay^ ejlcnâe^

E do Suipara o Sol^terra onde havm
Gente afficom^ nós da cor do dia.

Gente ajji c$mo nos da cor do dia. Gente branca,

porque o dia he claro,£c branco,6c a noyte negra,

& cícura.
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T\ /r ^ygrandemente aqut nos alegramos^

JVl, Coageníe,^co as novas muytomais?

^elosJinaes,que nejie rio achamès,

O nome lheficou dos bons finaes:

Humpadrão nejia terra levantamos^

{^uepara affinalar lugares tais

Trazia alguns')o nome tem do bello

Guiador de Tobias a Gabelio.

Guiador âeThobiat a GMIo. He o Arch3n)o S.

Raphael. A hilloria he , que indo Thobias por

mandado de leu pay arrecadar certo dinheyrc de

hum homem por nomeGabello , morador na Ci-

dade de Rages dos Medos, arreceando cõmetter o

caminho (em companheyro,appareceo o Anjob.

Raphael , Sc o acompanhou até o lugar aonde hia,

como le pódc ver cm Thobias.

* '^Intol
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A^i de limosiCafcaSi &de oJlrÍ7ihos^

Nojofairiação das àgoasfundas

,

jílim^amos as nãos,que dos caminhos

Longos do mar^vemfordidasy& imuudas\

^oshofpedes.qne tínhamos vifinhos.

Com mojiras apra(iveisi&jucundas

Houvemosfempre o ufado mantimento

,

Limpos de todo ofaljopenfamento.

At^uide limou Por íe acharem bem neíl^a tcrrã

coma communicação da gente, Sc alegria que ti-

nháo,com as novas que acháraõ da índia, mandou
o Capirâo mor dar pendor aos navios , por irem

muy to fujos, Síeíteve ncfte lugar trinta Sc dous

dias.

Sí-
__

. . _
As não foy da efperaçagrade ,e tmmeja

„ J ^^ fie/la terra houvemos limpai&pura

A alegriamas logo a recompenfa

A Ramunfia com nova defventurax

Affino Ceo fereno fe etifpenfa.

Com efla condiçãopefada.^&dura

NacemosjOpefãr terâfirmeza.

Mas o bem logo muda a nattirezal

K<í»3a«jfa.Chamâda afíim do nome de bum Lti-

gar,aondecra venerada, he Nemefis Deofada juí*

tiça. inimiga dos foberbos, Sc grande fopeadora

da gente prdunçofa, Sc altiva. Veja-fe a noflaan-

notaçáo MO canto terceyro , oytavayi. O que o

l^oeta aqui diz he, que o grande gofto, Sc conten-

tamento que naquclla terra tinhaó ,
porvertaó

claros finaes da terra, quebufcàvaó, felhe aguou

comhumadeiaventura,quelhe íuccedeo dehuma

grande.Sc nojoía infermidade,da qual adiante vay

trattando.

E o pezar terã firmeza* Faz a efte prôpofito Al-

ciato hum Emblema, que he o 50. em ordem, no

qual pinta o mal, Sc o bem: o mal muyto ligcyro,

Sc apreflado: Sc o bem muyto vagarolo. Elle Em-

blemafezá imitação de Homero, o qual na lua

Ihada inttoduz Até filha de Júpiter perfeguindo

os homens, Sc fazendo! he mil males : Sc para os re-

mediar manda outras filhas luas chamadas Litas,

Velhas.Ccgas, Sc Coxas, que nunca chegaó a dar

o remédio, èc quanto para prova difto baila a ex-

periência
, que btm claro nos moftra a verdade do

cafo.
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EFoy^que de doença crua,&fea\

Amais^que eu nunca vi^defemparáraO

Muytos a vida.e em terra ejiranha^é" alheya^

Os ojjospara fempre repultàrão.



Lufiadas de Luís ãé
^lem haverá âfuefem o verocreyai

<^e tãõ diiformemente aly lhe incharão

Asgengivas na bocutque erecta

A carnei&juntamente apodrecia.

As gengivas na hoca. Conta Joaô de Barros na
primeyra Década que naquelles dias, que eíliveraó

dando pendor aos navios, parece que,ou do ar da-
quelU :eira , ou da corrupção dos mancimentos
lhe fobreve) o hutn trabalho com doença, de que
morrerão alguns. A mayor parte foy deerifípelas,

êcjuntamcnce lhe crecia tanto a carne das gengi-
vas , que ihe não cabia na boca, & logo lhe apo-
drecia aquella carne de maneyra , que náo havia
quem íopoi taffe o fedor da boca,6c com tltes ma-
les padeciaó dores muy grandes , 6c morrerão
alguns como aqui diz o Poeta.
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Todrecia co" hum feúâofê bruto '

Ch yro^que o ar vifinho inficionavaj

Não tínhamos aíli Medico ajluto^

Cirurgião fútil menos (e achava:

Mas qualquernejte officiopouco inJlrti^Q -

'ÍPela carnejâ podre affi cortava

Comoféfora morta^& bem convinha

,

Tois que mortoficava quem a tinha,

Poii i^íie mortejícava^uer» atinba. Náo qu,er di-

zer , que os que tinhaóeíle mal. cila vaô mortos
com morte natural , mas que tinhaõ as qualidades

que tem os mortos,porque não íallavão , & o Jeu
cheyro era de gente jà deíunta, & náo tinhaó len-
tidode homens vivos , pelo trabalho grande que
tinhaó com huo) taó grande mal , & dofes cxceí-
fivas,
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Mjim,que nefia incógnita efpejfura
T)eyxamosparafê^re os companheyroSj

^eem tal caminho, em tanta defventura
Forãofempre com nofco a'uenttireyrost

^iãofãcilhe ao corpo afépultura».

^aefquer ondas do mar^quaefquer outeyroSj

Efiranhosafpimefmo^comoaos noffos

Receberão de todo o illuflre os offos,

giuaÕfaci! he ao corpo a fept^ltura. Declara o Poeta
neíta ovtava a igualdade

, que a morte tratta com
todos.náo fazendo diííerença nos eftados, confor-
me aquellc dito de Horácio. PalUda mers ce^uo pui-
fat fede , & Rsgum turres > fauperumqtts tabernas. A
morte a todos iguala.aíTim entra nas torres, Sc pa-
ços dos l^eys , como nas tendas dos pobres offi.
ciaes, & como qualquer lugar lerve defepultura,
aflím do illuftre, como dos que o náo laõ, como
a experiência nos eníina.

Cãmees Commentadosl ?%

A Sfi que defteportonospartimos

Com mayor ef^erança^ò' mor trifiezit,

Epela cofia ahayxo o Tnar abrimos
Bufcanào algumfinalde mais firmeza'.

Na dura Moçambique emfimfurgimos

,

T>e cujafalftdade^ ma vtleza

Jâfèràsfabedort& dos enganos

^úsf>ovos de Mombaçapouco humamsl

Coth mãfor efperanfa^^ mêr trijieza. Levávaõ ã
cfperança pelos íinaes, que acháraô, & novas da
India,Sc trifteza pelo trabalho daquella tão trifte,

& nojenta doença.Na dura Moçamkiijite. Aos 24.dc

Fevereyro de 1498. fahiraó os noflbs do rio dos

Bons finaes , &o primeyro de Março houveraõ
vifta de Moçambique , terra hoje aliás conhecida
dosnoflos, por ler muyto frequentada das neíTas

armadas , & cerem os Reys de Portugal alli forta-

leza. Chamalheo Poeta aqui dura ,
porque lem-

pre le dcraó mal os moradores delta terra com os

noffbs.

Doi povss ãe Mombaça pouco' humanos. Os de
Mombaça também fizeraõ roim gazalhado aos
noíTos, & determinarão deftrohilps, cooio fica di;

10 em outros lugares»

A Té que aqui no teufeguroporto]
(Cuja brandura^& doce tratamentol

^arãfaude a bum vivo/S vida ahum morto')
Nos trouxe apiedade do alto affento:

Aqui repoufio,aqui doce conforto^

Nava quietação dopenfamento
Nos dèfie^ vès aqui,fè a tanto ouviflel

Te contey tudo quanto mefedifie,

,í

Atèejueatjui. EftaS coufas todas vay relatando»'

o Capitão mórDom Valco da Gama a El-Rey
de Melinde a petição lua , como íc tratta no canto

lêgundo aonde le começa a relatar efta Hiíloriaj

8tf

Viga agora Reyje how&e no mundo
Gente^que taes caminhos cometeffentS
Crés tu,que tanto Eneas^ò" ofacundo

Viyffespelo mundofe eflendejfem}

OuJOU algUm a ver do marprofundo^
(fPor mais verfos,que dellefè eferevef(emf)

T)o que eu vi, apoder de esforço^tS drte^

E do que inda hey de ver^a oytavapartel

Crés cjt^ tanto Énedí. De Eneas, 6c Ulyflcs trat«

tey lio caato primeyro,6c fegundo.



. I

ESfe,qUe Bebeo tanto da agoa aoniãt

Sobre quem tem contendaperegrina^

Sntrefi,Rhode^S'mirna,^Colaphomat

^thenas.Tos Argo^^ Salamina:

.EjJoutrOique dfcíarece toda Aufonist

A cuja voz aiti/onat& divina

'Ouvindo opátrio Mtncio fe adormece^

Mas o Tsbre co\ o/omfeenfoberbe^e,

" Ej[e me bebtotanto ãa agua aoni». Agua aonia, he

á agua da fonte Aganippe , da qual todos os que

foebiaó ficava© Poetas , &: diz que bebeo tnuyta

defta agua -Homero , porqueioy Poeta excellen-

tiílimo-, Sc para encarecimento de fua doutrina, 8c

erudição náo ha mais ^ que trazer qqe o que delle

dizVelIeyo Paterculonolivro primeyro daHif-

toriaRomanajquelô merece neme de Poeta,aon-

de aGrecenca,í« cjuo hoc maximum e^^ejuodntcfué ante

ilíum , ijuetn tile imitarexar, ne^ue pap illum
,
^ui mm

ímuari polJet inventai (fi, que nem antes delie houve

quem elle imitalVe, nem depois deiic quem o pu-

defle imitar a elle, Nãofe pôde mais dizer, 5c com
verdade. Sobre o qual lugar de Velleyo diz Jufto

Lipfio muytascoufas , Sc dignas de íeu entendi-

iijento , porque náo há poder chegara Homero^
Sc por elle fcr elle depois de morto o pretenderão

jnuytos por natural, íem arè hojeíê fabera certexa

donde foíle. O Poeta conta muytas Cidades de

tjrecia , que tinhaó entre fi grande contenda fo-

bre Hpmero.hecoufa fábida.

EffouiTO e^iie efclareec toda Anfonh' Aufonia he
Itália, chamada affim de Aulonio ieu Rcy. Efta

cíclarece , 8c ennobrccemuyto o Poeta Virgílio

Italiano de nação , 8c natural dã Cidade de Man-
tua,jiinto da qual pafla o no Mineio, de que aqui

o Poeta fazmençaó, 5c diz que o Mincio íe ador-

mece com leu fom,Ôc o Tibre l'e enfoberbece,por-

que o Mincio nâo teve de Virgilio outro inte-

re(le,{e nâo o goíto delle íer feu natursl, pelo que
diz que fe adormece pelo goílo , & contentamen-
to que tem de ouvir tão boas novas de feu natu-

ral. E, o Tibre fe enfoberbece, porque em Roma
fezefte Poeta feu aflcnto , Scalli corapoz os feus

livros. E porque Roma gozava delle , &ocinha
femprccomfigo,andava loberba, Sclevantada, Sc

aindaquele chama Mantuano,elle não foy natural

de Mantua , le náo de huma Aldca nuiyto triíle

junto a Mantua,chamada Andes.aonde eu jàeíti-

veelpantado de ver a triftezadolugar , Sc exccl-

lencta do Poeta, que alli naceo.
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CAntêJouvemié' efcrevaõfêpYe nftretnos

^Dejfes/eus Semideofes^ encare^aõ»

^anto.j^info':

Fingindo MagasiClrces ^olyphemeíl
Sirenas^que co' canto os adorme^aõ

'Demlhe mais navegar à velia,& remos

Os CiconeSféfa terra findeJe efqueça^

Os:€ompanheyroSiemgofiando o Loto^

2)emlhef€r4er nas agoas o Tlioto^

Cantem^ louvem. Diz ifto porque Homero I £c

Virgílio , Sc os mais antigos tudo efcreveraó fa-

bulas,Sc mentirasKomo em fuás obras fe pôde ver

fingindo muytas patranhas , Sc contos fabulolos,

como trattar de feus femideoles , que por outro

nomefe chamaóHeroes , dos quaes fica trattado

no canto4.oytava 5o.i?k/<;^<íí,Círf«j. Maga he pala-

vra de Perfia , na qual língua fignifica o que na

Grega, Philolopho,& na nofla Sábio. E porque

entre eftes Sábios havia alguns,^úe tocavaõ de

communicação com os demónios , como fempre

fe coítumou entre os Egypcios , Schojeentreos

IndioSjSc Ethiopicosídaqui Magiajque he a ícien-

tia d^ftes Magos fe tomava em boa , Sc mà parte,

como hojeem dia fe toma, porque a perfeytaPhi-

lofophiarc chama Magia. Magat Círce/.Aqui nefte

lugar por Circes, entende feyticeyras .tomando a,

palavra Magas em mâ parte com o epitheto de

Circe,q;ieofoy grande. Da qual conta Homero
na OdiííeaK.què por ordem dos Latinos he o li-

vro decimo
,
qucconvertcoosCompanheyrosde

Ulylles cm porcos , Sc o mefmo diz Virgílio

Eglog.8.C<i>*»í;aíé«j Circefscioi mutavh UlyjJis.Qxx-

ces com luas encantações , êcfeytiçarias conver-]

teo os Companhcyros de Ulyfles em porcos , que

he o que o Poeta nefte lugar entende> Folypbemou

Polyphemo foy hum Gigante filho de Neptuno,

do qual os Poetas contaõ grandes fabulas , entre

outras,que tinha hum olho ió na tefta, tão grande

como huma grande rodela,o qual Ulyíles lhe que-

brou, como diz Virgílio na Eneida, Sc Homero
naOdiílea.

Syrenaí nfue co"^ canto oi achrmeçao. As Sercas, dl»

zem os Poetas que foraò filhas de Acheloo , Sc

Calliope , huma das nove mufas : outros lhe daô

outros pays. Moravão no mar de Sicília; da cin-

ta para cima molheres , Sc peyxes da cinta para

bayxo , cujos nomes eraõ , Partenope , Ligia , Sc

Leucoíia,grandes muficas, Sc tangedoras:em tan-

to que com a doçura da voz entrctínhaó aosque

paflaváo,8c adormecidos com a fuavidadeda mu-
fica os lançávaó no mar , como tratta Homero na

Odinea M.
Demlhe mais navegar avella, éfremor.os Cyconeu

E<l:a diligencia de navegar dos Cycones povos de

Thracia , & a briga que tivcraó com a gente de

Ulyires,pmta Homero na Odyílca lív. 15. cap. 17.

Gejtando o loto."A arvore loto, como diz Plinio.hc

do tamanho de huma Pereyra , o fruyto que dà he

como humafiiva, S: naccm muytosjuntosnos ra-

mos como mortinhos, He taõ laborolo eftefruy-

to,que vieraó os Poetas daqui aalevantar ,
que os

qutí



fie comiaõ delle, fe elquectaó de fuás cenas, mo-
icies,Scfilhos/como Homero conca dos Gompa-
heyros de Ulyfles no lugar alícgado. Do nome
elta arvore le chamáoos moradores delia Pro-

ÍQCia Locophagos, que quer dizer,gence que cq-

le da arvore Loco. Qrcelio na lua Synonimia
ue^- que fcjaó os Gelves. E.ra Africa há muycas
•vores deftas,& cm Icalia,como diz o mefmo Pli-

io, Cambem há algumas, mas o fruyco não he taõ

om. A fabula da Nympha Loco convertida nella

rvore conca Ovidio nas Mecamorpholes liv. 9,
'emlbe perder nas aguai e Ptloto. Como conca Vir-
ilionaEneid,iliv.quinco queaconceceoa Eneas,
ue lhe cahio Palinuro feu Piloto no mar , o que
Icíentio mu.yto.

r T entosfoltoslhesfinjaõié' imaginem

V 'Dos odres^^ Calipfos^namoradas
Urpias^que o manjar Ihecontaminem^

]

lecer âs fombras nuasjàpajfadas:
'luepor muyto^& muyto que/e affinem
Mejiasfabulus vãs tambémfonhadas^
íverdadeyqueeu como nua^^pura^
''ence toda grandíloqua efcrítura.

Ventos foitoi lhe finja' PaíTando UlyOes pelas
h:i3 Eolidas , aonde tolo Rey dos ventos cmha
ia morada

, conta Homero na OdiUea , Eolo lhe
leteo os ventos em hum odre

, para que dalli os
ilcafle quando quizelle. Veja-le o quedcreve-
los no canto quarto,oytava ^8.

E Caljpfos namoradas. Calyplo grande elperdi-
ida por Ulylles.hlha de Theciõ,£c Oceano detef
imounâo o Jargarcodaa vida fazendolhe gran-
es promeflascomo diz Homero na Odyllca , &
omo eu noccy no legundo canto oy cava 45.
Arpm t^ueo manjar lhe contaminai, Contaô as

•bulas
, que Phuieo Rey de Thracia por confe.

io\iefuaiegundamolher, tirou os oihosaos fi-

los^da primeyra
j pelo que enojados os Deofes,

K-quebráraõosleus.&lheacrecôcàraóoutrotor-
leiico mayor

, que tudo oquelhepunhaó diancc
^ra comer Ihetu-aváoas Arpias. que eraõ humas
.vcs muyto fujas

, & goloías , Ôclhefujavâoa
lefa. Veja-feanoíla. annocação no canto quar^
3oytava8j,

Decerâs fombras niiaf jdpajfaJai. Sombras ]à paf-
das faõ almas idas delta vida.falia á imiraçaó dos
.atmos, que por morrer dizem : defcendere ad sm-
'at, dcccr ao lugar aondeeítaó as almas , as quaes
Ucschamaó lembras. Veja-fea nolTa annotação
o canto terceyro oy cava 15 1 . O que o Poeca neí-
isoytavas atras quiz moítrar, foy, que Codas as

ienciraideHomero,com Ulyfles, Sc de Virgilio
smo feu Eneas, Sc aíTim de oucros antigos Poe-
s, não íaôparafe ouvirem comparação das ver-
ides, que dos Portuguezcs fe tractão

, porque
•m ferem fabulas caò c.oncerudas ,^ bsia sicií-

tjUpaàds de Lmsò Cdntoes Commenfadof. i_^
tas ,com eftylo, Sc palavras tio elegantes , nem
com todas eltas particularidades, vem a conto de
verdades , que lo os Porcuguçzes trattáo eni fua*
hiílonas.

$)0

D Aboca do facundo Capitão,

Tendendo eftavaõ todos embêbiã&Sl^

^ando deufim à longa narração

^os altosfeytosigrandes^fêJubtdús:

Louva o Rey o/ublime coraçãx>

'Dos Reys^em tantas guerras conhecidos^

'Da gente louva a antigafortaleza^

Alealdade de animoi& nobreza.

Facundo Caj)itao^,EnUr\d^ o Capítaõ mor Vafòô
da Gama, porque nefta narração, que fez ao Rey
de Melinde le houve facunda,& eloquentementcs

V Ayrecontando 0^ovo^que Te admirei,

O cafo cada qual^que mais notou.

Nenhum delies da gente os olhos tirat^

^e tam longos caminhos rodeou:

Masjá o mancebo Delio as rédeas vira]

^íc o irmaõ de Lampecta malguiou,

ToY vir a de/canfar nos Tethicos braços

E elRey fe viy do mar aos nobrespaços^

Mas jâ o mancebo Delio as rédeas vira. NellaS pi3.

lavras nos pinça o Poeca o tempo da carde quando

o Sol le queria por,&: ellá por tão galantes termos,

que não pode mais fer , mas muytas vezes por nos

neíle livro declarados. Mancebo Delio he o Sol,

chamado aflimdallha Delos aonde naceo, como
fica nocado acras. Diz , ^'«í o òol virava as rédeas^

ejue o irmão de Lísmpecia mal gatou ,
porque ao Sol

actribuem hum carro com quatro cavallos em
queda luz às terras , como nocâmos neíte canto

oytava 46, O irmaõ de Lampeeia he Phaeton fi-

lho do Sol , o qual dando hum dia luz ao mundo
cahio como conca Ovidio largamence nas Meca-

morphoíes, Sc fica nocado nocanco primcyro, ôc

quinco,Gycava 7.

Pur Vir defcançát aos Theticos irafos. He pelo que

muytas vezes fica notado , que o Sol à tarde fe re.-.

colhe ao mar em calade Thetis , aonde eílá ate

que o outro dia íe levanta a dar luz ás cerras , o.

que tudo pinta Ovidio no lugar allegado , Sc hc

muyto íabido,Sv por nós muytas vezes notado,

S)!

Vno doce he o louvor^^ aju^agloria^

^Dosprópriosfeytos^quando faõfoadosl
^iãlquer nobre trabalha que em ynemoria,

Vença^QU iguale osgrandesjá^alfadoV'
As

I
'



Canto ^mtol

,
J .

.^j- mvejas âà Wujireià' ãlhea htfloria

Fazem mil vezesfeytos fublimadosí

"^lem valero/as obras exercita

i^ouvur alheo muyto o efperta^ incUal

^aaidoceheoiouvsr, Oqueeu pudera aqui tra-

zeic para declaração defta oytava tratta o Poeta

nas legaintes até o fim do livro com exemplos

pátria de fcrvldaó. Entre outras couías que delh

íe efcrevem he efta , de que o Poeta aqui faz men.

çaó , trazer Icmpre diante de íeus olhos os Tro.

pheosde Melciades , & humaenvejagrandifllmí

de Tuas cavallerias , & que com nenhuma coufi

íentia levar mayorgoftona vida, queeaitrattai

de luas CQufas.

S>4

tão próprios , Sc táo conformes que me efcufa a '^TT^ ^abãlhapor tnoflrar Vafco da Gama,
mim de por outros,

JY Amttnhã em tantoes feytos gloriojos

T^e Achlles Alexandre napelleja^

^anto de quem o cantados numerofos

'VcrfosyiJJoJò louva, Ifjo àefeJA:

Ostropheos de Melciadesfamofos
Ttemtftocles de/pertao fò de enueja,

EdiZjque nada tanto odeleytava^

Como a •jJOZjquefeusfeytos celebraua,

Nàa tinha em tanto oi feytos glomjos. Conta Cí-

cero na oraçáo que fez em favor de Archias Poeta,

que chegando a cafo Alexandre ao lugar aonde
AchilJes eftava fepultado diíle eftas palavras : O
fortunate adolefceni, cjui tua vtrtutis praconem invene'

ris HQfficrum. O ditofo mancebo pois tivefte hum
tão grande pregoeyro de tua cavalleria como foy

Homero , 6c Plutarcho na vida de Alexandre o

chama bemaventurado,porque teve na vida hum
amigo leal, o qual ie chamou Patrocio, & depois

de fua morte hum taó grande pregoeyro de luas

obras como Homero, Efte valerofo Capitão ain-

X ^ie ejfas navegaçoes^que omiindo cata

NaÕ merece tamanhagloriaj,^ fama^
Comoajua^que oCeoM aterra efpanta:

Simas aquelle Heroe^que eflima^^ ama
Com does^mercês,favoresy^ honra tanta

A lira MantuanafaZ) que foe

EneaSi^ a Romanagloria voe.

Si mas acjuelle Heroe.Qvit leja Heroe fica dito nc

canto quarto oytava 50. O que o Poeta quer dizei

he que os Portuguezes naó favorecem nem fazeix

mercê alguma aos homens de engenho como fize.

raõ os antigos, 6c efta he a razaó porque Eneas,^:

outros ilomanos excelleniesforaô conhecidos nc

mundo por ferem Viecenates, 6c Padroeyros dos

Poetas. Lyra Manruana he viola de Mantua, en-

tende os veríos de Vu-gilio, que tanto celebrarão

Eneas.

A' a terra hufitana Scipioest

Ce/aresj/ílexandreíM dã AtiguJloSj

Mas naÕ lhe dá com tndo aquelles doens,

Ctija falta osfaz duros,& robujios:

da que trabalhava por imitar as obras de Achilles, OBavio-,€ntre as mayores oprejjões

& lhe era muyto afFeyçoado porlua cavalleria,to-

dnvia mais inveja tinha , como diz aqui o Poeta , á

ditta de Achilles,em lhe caber por lorte ter a Ho-
mero por elcritor de fuás coulas, queá íua cavai-

leria, 6c profpera fortuna nascoufas da guerra.

QilrophiOi Mdáaks, Melciades, 6cThemifto-

Cofnpunhaverfos doutosj& venuftos^

NaÕ dirá Fulvta certojCjue he mentira^^

Ghianâo a deyxava Antóniopor Glafirai

Dâ aterra Lufttana Scipwci.Moftra o Poeta ncf-

ta oytava como cm Portugal fe criaó homeni

cies foraó dousCapicáes Athenienfes de grande muyto esforçados , 6c Cavalleyros, 6ctanto,qu<

home,entre outras couías excellentes,que fecoa- nem os Romanos antigos de cuias façanhas hí

táo de Melcides huma digna de memoria , 6cde íantos livros cheyos, lhe fizeraó ventjje , comooí

que todos os Hiftoriadores fazem muycocafo.foy Scipióes, Celares, Auguttos , 8c que deites náo h;í

quefcyto elleCapicâo general de hum pequeno hum Scipiaõ,renâo muytos , muytosCefares , 6\

exercito ,
para refiftir ao poder grande de Date muytos Alexandres, mas tem os Portuguezes hu«

general de hum poderofilTimo evercito de Dário ma muyto grande tacha , que he náo miílurarein

Rey dos Perfas, o qual vinha com propofito, 6c com as armas as letras , como os antigos fazia 5,

determinação de deftruir toda Grécia , junto a como Oftaviano , 6c Marco António , de que c

hum pjqucno lugar chamado Marathon fe en- Poeta aqui faz menção, 6c outros muytos Princi-

controu com Date, 6c lhe matou trezentos mil pesdequeos livros ellaó cheyos. Faz fc iílo hoje

homens. De Thímiftocles fe conta, que foy hum tanto ao revez, que antes íe pragueja de quem la-

Ciipitão de grande conrelho,í5c engenho, 8c de taó bc.Naõ tem efte lugar neceílidade de prova,

grande memoria
, que de cór fabia o nome de to- í^ão ãirà Fulvn nao t^ue he mentira. Marco An-

dos os Athenienfes. A primeyra guerra que os tonio como conta Piucarcho em íua vida foy

'Athenicnícsciveraõ com os Perlas,foy eleyto por muyto afteyçoado a letras', 6cpoefia,em efta par'

general. Em humabitalhanava1,que tiveraõ jun- te foy dcmafiado
,
porque deyxava lua molhei

tp a Salamina desbaratou os Perías, ôc livrou fua Fulviaporirouvirchiíles,£ctrovmhasdeGlafu*a:
'. ' & outus mollicres. ^«J



Lufiaiãs âe Luís âe CafndesCommmtaioíl ^ í^f
zer q não há hotnés conheciáos pela íama,por mais

S^ excellentesqna vida íbí]em,porfalca de quem lhe

tTÂy Cefarfojugando toda França, elcreva íuas coufas.E o q mais he de íentir, q elles

\ Eas armas naÔ lhe em^edem afciêcia, íaõ taes,q o não lente eomo na oy cava icgunue dia

\las numa mão apenat& noutra a lança ° Poeta.

^uaUva de Cícero a eloí^nencia: ^ ^

> /^ue de Scipiãõfefabe,& alcança^ T) ^^ ip,&mõfor falta de Natura

h nas comedias grande experiência^ X -^«^ ^« tabem Virgtíi&s, nèm Homeresl

Àa Alexandre a Homero de maneyrai '

' Nem averâ/e ejjecoftume dura,

lue/empre/é Ihe/abedcabeceyrar 'i^iot Eneas^nemJchilesferos:

Vay Ce(ar. Eite ,he Júlio Celar , do qual haVè- ^-"las oj>eyor d£ tudo he.que a ventura

los trattado algumas vezes neftas annotaçóes, Tam afperos OSfeZt^ tam Auftèros,

itre outras coufas que fe delleelcrevera , huina . Tamrudos^^ de engenho tamremijfo
e que o Poeta aqui aponta , que cm huma maõ ^^ ^ muytos lhe eíàpouco^ou nada dijffol

azia a penna, & na outra a efpada ,
porque tudo

Çl^e a muytos lhe dá poucfiOu nada dtJ/o.Podera{el(i^

frer não lhe dar aos homés de fabcrcm letras.ôc Ici-

encias, mas haver homés £[ tcnhaóem pouco os q
íabéjhe barbaria fina.

5>9

que delia lhe fucccdia na guerra, de noyte eícre-^

ia com tanta diligencia, ôt fidelidade,que os íeus

lommcBtarios que deílascoufascompoz , foraó

pprovados , & tidos por verdadeyros por feus

roprios adveríarios,& inimigos.

O cine de Sctpiaofe (abe. Publio CornelíoScipiáo

hamado Africano pelas grandes cavalleriasque

m Africa fez
, principalmente na deftruiçáo de

larthago , foy delcendente da illuftre cala dos

lornelios, ôífílhò de Publio Scipiaó , oqualfe-

undo fe elcreve foy o primeyro Capitão Ro-
lano , que pelejou com Annibal. Foy muyto Cúliopenãotemportamamigaj
ido ao efttido das letras , 6c prmcipalmente ]^em as filhas doTejo^que deyxagem
.uyto affeyçoado a comedias , como aqui diz j^ ^^^^^^ dourofino,& qUe o cantaieml
noílo Poeca

, pelo que loy muyto amigo de j x -j

'erentio, & com muytas mercês que lhe fez, As Mufas <i^r<í</ef<?.Notaaquio Poeta aos P&fS

:abou com elle tresladafie as comedias queho- tuguezes pouco favorecedores dos Poetas,pelo^
: temos,cujos primeyros Autores foraó Gregos, eíla etnpreza q elle tomou de lhe elcrever íeus fcy-

Lia Alexandre a Homiro de maneyra. O mayor ros,devéno âPatria,aonde elle naceo,q o amor de-

pilo que Alexandre tinha na vida , era ler pelo maíiado q lhe tinha,o fez cantar os f ey tos dos feus

oeta Homero , & tanto que de dia o trazia no naturdes,Scnáo obrigação alguma q tiveíle. Cali-

yo, Sc de noyte o tinha debayxo do travefleyro ope he húa das Mufas,6c priíícipal dellas.Filhas do

A^
Mii/as ag radeça onoffb Gama

O muyto amor dapátria^q-ue as obftgéi

A dar aosfeus na lira nomeJS fama,
23 é- toda a íllujhei& bellicafadiga:

§ltte elle^ncm quemna eJUrpeJeufe chamai

lafua cama.

^7

EMfim nao buvejorte Capitão^

'^e naõfojIJe também doutoy& [ciente^

Da Lacta,GregafiU Barbara nação,
^enão da 'Portugnefa tão f>mente,
\em vergonha o não digo^que a razaú
De algum nãofer por verfos excellentê,

'íe nãofe verprezada overfoy^ rima^

^orque quem nãofabe a arte não na ejitma.

Efi fim naò houveforte Capitão. Diz que todos os

rapitács.q houve no mundo de nome, quer Ro

Tejo faó as Nymphas do Tejo, Padroeyras tambi

dos Poctasjcomo fica dito no canto ikoytava 4^

lôô

POfqu^ O amorfraternojé" puYogofi^

"De àar a todo oLufítano feyto

Seu louvor^hefomente o prefttpojto

"Das Tágidesgentis j&feu refpeyto:

Torèm nao deyxe emfim de ter difpoJl&
•

Ninguém a grandes obrasfempre opep&l

G)uepor efta,oupor outra qualquer viaj

Nãoperderá feupreço^^fua valia^

Da* Tágides gentis. Tagidás faó as Nymphas dó
nanos,que entende pela nação Licia,q quer dizef Tejo.Veja-le o q efcrevemos no pfimeyro^ cailto*

L^atina,quer Gregos,ou Bárbaros, foraó dados ao O q neílâ oytavadizo Poeta heqo feuintétoncí-

ixerciciodasletras, 8c q fó osPortuguezesasdef' te livro hc dar o devido louvor aos heíoicosfeytos

)rezâo, £c ido porqas não entendem,porque não dos Portuguezes j
pela obrigação^ atrás tocamos

»rezaascoufas,lenão qué as conhece.étq por naó de leré feusnaturaes, 8c não por elles o merecere»

laver quem faça cafo da Poe(ía,não ha Poetas.ha- pois não favorece aos homens q nefta parte os pó^
endo homés de muyto engenho, Sc habilidade,5c dê fazer grâdes,6c excéllentcs cô feus efcritos. Cô
laqui vem c[ luó há Eneas nem Achilles:quero di- tudo acófelha fe app*liquê as obras-de virtude,pofq

nunca falta quem íaya por ellas. 2§
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os lusíadas
DO GRANDE

CAMÕE
Commentados pelo Licenàaâo Manoel CorreÁ

A R G U M E N T O/-

Parte-íe de Melindè o íUuftre Gamaj
Com Pilotos da terra^ & mantimento^;

DeceLieo ao mar,Neptuno chama
Todos os Deoíes do húmido elementos

Conta Velloío aos íeus dando honra,& Fama
Dos doze de Inglaterra o vencimento;

Soccorre Vénus a afligida armada?

^
Eà índia chega tanto dezejada.

CANTO SEXTO.
Neíle Càntò fe trattà como fáliio Váfco cJa Gama de Melinde

, & o' que lhe

aconteceo atè chegar a Calecut. Conta-fe também a faraofa Hiftoria

úm doze de Inglaterra.

NAÔfâhtaem que moàofeflejaffe
O Reyfaga^ osfortes navegantes^ -

'Para que as amizades alcançajfe

'Do Rey Chrijíaõ^dasgentes taÕpoffàntesl
Vefãlhe que taõ longe o apofentajfe
'Das Europeas terras abundantes

^ventura^quenaõofezvezinho
iDonde Heuules ao mar abrio caminho^

.)

O Rey VagoTo. O Rey de Melind«,ao qual Vafco
da Gama relatou ã Hiftoria , que nos três cantos
atrás ouviílesa

europeas tmàs. Saò terii'as defta hoíTã Europa.'

Donde Henules ao mar abrio o caminho. Enleride

b eftreyto de Gibaitar. Veja-fe o que efcreveinos

no canto terceyro , oytava 95.

i

(^1 Omjõg0Siãanças,& outras alegrias

^

^jt Segundo apoliàa Melindanat

Com ufadasj & ledaspefcariaS

Com que Lageia a António alegratô" encana:

Efiefamofo Rey todos os dias

íefiejã a companhia LufitaHaj,

Com banquetes^manjares defufados

,

Çomfrutas^aves^carueSi&pefcaáosl
Cem



LufíniíasdeLuííãetlamoelCommenfaâoYl

tom íjue a T.aieia 'Anttmo alegra, & engana. La- ^ agente Lufitanã,de\lai âhlâ^

gfjr» hc Llcopicia Raynha do ii.gypto , chamaila AvdeymorreJotasjema%& dejaúna,

ull^m lis Ftolomco Lago Rcy delle. ElU deu

«rindcs bincjuctes a Marco António. Vcja-

quc elcrcvciHos no canto fcgundo, oyuva 53.

Ic o

%

MAs vendo o Capitel^ qtiefe detinha

Jâ mais do que devia & ofrefco ventú

O convida que^arta^à' tome a(:nha

Os 'Piiotos da t errará' v mantimento.

Não fè quer mais deter,qne ainda ttnhA

Muytopara cortar dojalfo argento',

Jà dopagão benignofe defpede%

^^e a todas anuz>ade longa pede*

Salfo argento. Salío argento hc o mar; Veja-fe â

rolla aiinotaçiio no canto primcyro oytava 18.

Benigno chama ao Rey de Nlelinde , pelo bom
o^jaialhado ,

quenelle achàraó os Portiiguezes»

PEdelfje mais,que aquellef>ortofeja

Sempre com fuás frotai vi/itado^

C^te nenhum outru bem m^yoYdefejii^

&(4f dar a taes baroh feti R yno^ 55 ; fiadot

B que em quantofeii corpo o efpirito reja

Eji-^ra de contnio aparelhado

Ap')r avida,s£ Reyno totaltiente

^J^or tão bmi Rey^por tàojublimegente.

5

O Vtras palavras taes Iherefpondia

O Capitão^& logo ai velias dando

^

fPara as terras da Aurora (e partia

^

^fe tanto tempo haja que vay bujcando:

Ko'Poíitoque leva naõavta

JFalfidade^mas antes vay moíirando

A navegação certaj& afsi caminha

Jà maisfiguro do que dantes vinha.

Tara m terras da Aurtraje partia. Que coufafe^

ja propriamente Aurora , fica dito no canto pri-

nicyro , oytava 14. & ni*

AS ondas navcgivaô do Oriente

Jànos mares da india^é^ enxergavao

Os tbalamos do Sol,quenace ardente

j

Ja quafi [em defejos fe acabavaõ.

Mas o mao Thyoneo^que na alma fente

As venturas,que entaõfe a^erelhavdo

Jhalamoi âo Sol. Saó as partes aonde o Sol hacc»

os quacs na oytava atrás chamou partes da Au-|

rora, que tudo he huma mcfma coula. Chamaô oS

Poetas áquellas partes thalamos do Solde thaía->

musr, que quer dizer cama, ou eítrado, porque fín-

oem que daUí fe levanta , & nace o Sol. Tbjonec^

Baccho. Vcja-íe a noíla annotaçáo no fcgundo

canto,oytava u.

7

Via eftar todo o Ceo determinado

T)efazer de Lisboa nova Roma^

NaÕ opode e[torvar,qu€ deJUnadOt

Eftà de outro poder ^qne tudo doma

T)o Olympo doce emfim defefperadol •';'

Novo remedi» em terra bufcaj&tomd
Entra no húmido Reyno,& vay/e â cortt

1>aqtielie a quem o mar cahio emfoYte.

De faz,er de Lisboa nova Roma. Pelas vittorlâs

que havia de alcançar, com que le havia de pare-

cer com os Romanos, que tanto dominarão.

Paefuelleai^uej» o muir cahio em forte.Eúe he Nep-

tuno irmáo de Júpiter, Plutão, & Juno, filhos de

Saturno.os quaes lançando fortes fobrc o que ca-

bia a cadí hum dos Reyhos de feu pay Saturno;

que era Senhor do univerfo , depois que foy lan-,

çado do Ceo.A Júpiter cahio em forte o Ceo, aja*

no o Ar, a Neptuno o Mar,a Plutão o infernoj

N Ornais internofundo dasprofundas

Cavernas aJUsiohde ornar fe efcondel

Lâ donde as ondasfaemfuribundas

^i^ndo às iras do vento o mar refponde:
\

Neptuno mora,& moraÕ asjocundas

NereydaSj^ outros T^eofés do marfinde
^

As águas campo deyxaõ às Cidades^

&ue habitão ejias húmidas deydades^

No mais interno fundo. DelcreVe aqui Os apofeftS

tos, & paflos de Neptuno.os quacs dii que laô no
íundodomar. i

Cavernas altas. Covasfundas.^

íiereidas. Saó as Nymphasdo maf filhas àt\^é2

reo , de que já muytas vezes temos trattado. Hu*

midai deidades. Saó divindades do mar ,
gente no-,

bre, & Senhores, que os Poetas fingiaó morar no

mar , & por efterelpevto lhe atribuhiaô poética,

gc fabulofamentç divindide,coajo tonft^ dali^aó

dos Poetas.
^^



'p

tkntd Se±tól

ta excellentemente â imitação de Ovídio,

D Efeobre ofundo nunca defcuhrto
As áreas aly depratafina,

borres altasfe vemm campo aberto
^a tran[parente majfa crlftalina:

^mtofechegãomais os olhosperto^
Tanto menos a vifta determina.
Se he cbrifialo que vé/e diamante^
§ueajfifemofira claro,& radiante,

FufjdónmcadefcHherfp. Heaquelli partcaendeNeptmo habita por fernomais fundo, &fecreto
iugar do mar.aondc nunca ninguém vay,

Tonet ahay.Eiizi corres altas de maí!a criílalina,
iao tones de agoa muy to clara. &: radiante, como
o 1 oeta n'eíí:a oytava encarece.

Sebe criftalo^uefevèfe dtamante. Para encare-
cimento da fermofufa das aguas.

IO
Sportas dymofino^ é' marchetadas

Vl>o rico aljôfar,que nas conchas nace
%>e efcUkuraferrr,ofaelÍaõlavradas

*

Na qualao irado Bacco a vifta paceiE vèpnmeyro em Cores vaviadas

^

7h velho Chãos a tam confufaface.
Vemfe os quatro elementos trasladados.
Em diiferfos officios occupados,

D0 rico aljôfar, ejue nas emãas nace. O principal

I I

ALlifublime o Fogo eflava em cima]
§ue em nenhuma matériafefufiínka\

Maquias coufas vivasfempre anima,
^e pois que Tromethéofurtado otinhai
Logo após elle levefefubiima
O invencívelAr^que mais afinha
Tomou lugari& nempor qutnteyOufrio,
yAlgum deyxa no mundo eflar vafio.

Alli o TMime fogo efiàva encima. Chama ad
íogojublime

, ou peia nobreza , ou pelo lugar:
aondediflcOviJio:

igfiea convexi vis, é' fm poniefe Cali
Entícutt, lufrmai^ue locum fi(n legit tn arce.

O fogo tomou o mais alto lugar, porque efíájunS
to ao Ceo d > Lua encima de o^utros elementos.

Q-Ue im nenhuma matsrta (e (oftinha. Porque não
tem neceílidade de lenha , nem de outras ajudus
para íeífuílentar.

Depois frie Prometheo furtado o tinha. Veja-fe a
hoíTa annocação no canto quarto, oytava 105.
O invífivel Ar, Charaaao arinviíivel

,
porque

naô fe detém a vifta nelle por ler muyto raro , 6c
íutii. Efte Ar eftá logo junto ao fogo » & logo a
agua,5f no ultimo lugar a terra como mais pelada
que os outros elementos. Eaindaque o Poeta
aqui â imitííçáo de Ovídio delcrevendoaos Ele--'

aliofar fe nH^rnJr;T'^'TT ""'" ^ p""'^'?^^ mentos
,
põem a terra no terceyro lugar , í^ náo

A^Vilvl^^^^ "^"'^'^^ ^^ heporferma,slevequcaaí.uaJnas pSrftr aflen-

ôr^m Cevlaõ V . ^
^'"'"''^r 'r'"''-

^° ^'^^^
. & affim fe ha de entender Ovídio , & o

SndoI^X ,i'ra^doTníí'' ^Ta' ^'^'f'
"'^ ^""' ^^"'- ^'"^ ^' inconveniente eftar muyta

Sol as Quae 'dl^^^^^^^^^^
& deytandoas ao parte da terra delcuberta de agoa,porque ifto ir-í>oj, ^squaes deípois de íeccas íe abrcm,& dali. le denou Deos Omnipotente , ''para hab.taçSo dos

Na aualJn ii,^,h D.,. a /'•'^^«S''' •

"^"''^"^í poí* cuio rclpeyto criou todo O univerío.

'nienXande hei f^ .r '''^h' ^f''
'"'''''" ^ ^"^^ "^^^'"

' ^ ^''^^y^^ de Deos íe collige do

d^otalcobrco vfrr^'^"*'^ P""ieyro capitulo do Gcnefis
:
C««^r,ge«.«r^.^«4r

a^u 1 e^ nt.^^^^^^
n.o, de entender ; que .e eftc preceyto de Deos

clles fini m ^ áonL\lZ^ T''
^'^-'"^" '°^' ^l^rv.,^oh he regra Ph.lofophicaT que todos

gcm. cC he palavra G^T^^'
'"''''^ °''"'

T'"^''^ ' ^"^ ^"^'^"=»- ^^^^^^^^^
'"P^"-'""'-

'^«

n)ente di^r conlu a5 no?n^^
'

quer p-opria- dez vezes tanto mayoi^qoe o mferíor » mas Deos

tav^rcorfuZen te S r' """"^T^^^c
^'''"j '^' '""^^ P°derolo,mandouls agoas que (e defviaflcn»

nem conccno l m tÍ .'d' a" ru""^
^'"'^!'" ^"'^

^u"'' P^''^^'^ ^'J^^^^^^ '4^^ deloccupado

nas Metamorpho eT' hv & ch^.míir'
^p"'^'° ^'? ^''^'''^'''' ^«^ ^°-^"^'

velho por fua^ anti' mdadV ví í n'
°

'^''u

''
^7n,

^"" ^''^«'^' ''«^^- ^^^ ^^^ P^'' ^^'^^^ >e^

CÂ...«/,^],ir
'"''-"'^'^^- V^^J^-íe ° Provérbio grada Phdolophia. ^iodnondatur íacuum tnrcru

^../..,«...W,,,,Oosquatroelementos, To" fta^X^do
'"^" ''''""' ""^''''° '''

& razão deite nome trattey no fegundo canto
occupado.

oytava 35. ôc na oytava leguintc os pinta o Poc-
i V *^
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ZiU^aàd ãeLuts de Càm

12,

EStava a Terra em montes reveJiUat

'De veydes ervasj,& arvoresfloridas,

'^andopaftd díverfojè dando vida^

í as alim árias nella produzidas:

i claraforma alit e[tava efculpida,

Oas agoas entre a terra dejpar&idast

Oe pejcados i:riando vartos modos

t

'tomfeu éumor mantendo os corpos todos^

15

V^ Outra parte efcuipída efidva aguerra,

[ N Retiverao os T>eofes eo^ os Gigantes i

Iflà Tipheo dthayxo da alta C.rra

Do Etna
,
que asflamas lança crepitantesi

'Zículpido fe véferindo a terra

^eptuno-^qnando ,as gentes ignorantes

Delle o cavalo houveram ,& aprimeyf

a

T>e Minervapaciflca Oliveyra^

N^outra parte efculpUa t/íava a gusrrâ. Veja-fe o

ánCo primeyro , oytava çr.

Efid 7ypheo debnyxo da alta ferra de Ethna. Diz

Pindaro Poeta Grego, ao qual fcgue Eftraboliv.

15. que o Gigante Typheo eílá prcro no monte

ithna , Sc atormentado alli por mandado de [lu

íjcer, por !e achar na guerra dos outros Gigantes.

Daqui chamão os Poetas aos rayos tela Typhau^

naópor Typheo Gigante os fazeraJupicer,como

alguns quercm>fe não por lerem de matéria defo»

go,o qual dizem os P oetas,que o monte Ethna de

Sicília o lança de íi > aonde Thipheo eílá amar-

rado.

Efculpido fe vi ferindo a terra Neptuno. Veja-íe» o

queelcrevemosno canto terceyro,oy£ava 51.

14
POuca tardançafa2é Lyèo irado

Na vijta defias coujàsimas entrando

ÍSlospaços de Re^tuno^que avifado

*ÍDa vindaftiaso efiavajà aguardando,

Aasportai 9recebe^acompanhado^

'Das Nítifas,quefe efião maravilhando,

'De ver^que cometendo tal caminho^

Entre no Reym dagoa o Rey do vinho •>

Touca tardançafaz, Lyeà irado. Entre outros no-

fties que os Poetas daô a Baccho, hum he Lyeo,

o

qual conforma muyto com a natureza dos ho-

mens affeyçoados ao vinho , porque he de hum
verbo Grego Lyo , que quer dizer foltar, ou li-

vrar, porqueeíta gente he muyto livre, 8c apar-

tada de cuydados > ou paia milhor dizer muyto li-

Ões ComntentaâòF. "i^f

vre,S{ folta no fallar,ÔC depouco fegredo* Efta me
parece a mim arazaó porque a gentilidade enga*

nada coftumava em íeus íacriíícios , ficfeftasde

Baccho levar cirandas ,Scjoéyras, valosquenâo

foftém em íi agoa , dando a entender nirto a natu-

reza de Baccho , & dos que ofeguiaó : porque os

quelhefaziâ-ô luas feitas fe prela vão muyto de íe

tomarem do vinho , Sc fazer coufas que coftumaõ

fazero^queguardáo fuás regras. Donde diz Vir-

gilio nas Gcorgi Et myflicavanm lacchi, & a myf^

uca ciranda de Baccho. Bem fey que lhe dão alIt

©utras declarações, mas eiiame parece a mim a,

própria, Scaflim relpondi ao nolio Luís de Ca-

mões perguncandome a raZaõ , 5c declaração da-

quelle veifo „& lembrame que lhe contentou

raais.queasqueos comentos oaquelle lugar trat-'

tão. Pôde fcr Baccho tan.bem Lieo de lio, que he

prender , pelo officio do vinho
, que he prender^

& atar , a quem le da à elle.

OKeptunoJhe dife^nao te efpantes

'De Bãcco nos teus Reyms receberes

'forque também có' osgrandes,& pofjantes^

Moflra a Fortunafetis poátres:

Manda chamar os Deofes do marcantes

^e fale mais jfè ouvirme ornais qutjeres^

l^^erâm da aefventura grandes modos:

Ou^ aõ todos o mal^t^Ue toca a í odos,^

I
ligando jà Neptuno^qúêferia

Eítranbicafo aqueUe^ogO manda
Tritão^qUi chame 0^ Dtojes da agoaffUl^

^le o mar haáitao d'hUma, & d'outra bãdai

Trttaê,que dejer filho fe gloria

Do Reyi& da SaUcia veneranda:

Era mancebo grande^negrOi&feyo.

Trombeta dejeupayy^fèu correyo.

Tritão, íjue de fir filho feitoria do Rey, & deSatacià

vtneranàtí. Tritão foy filho de Neptuno , 6c da

Nymphâ Salacia , correyo , & trombeta de feii

pay , como aqui diz o Poeta.

OS Cahelloi da barhM os que áetèm

Da cabecanos hombros^todos eram

Huns lim^s prenhes da goa,& bernparecetni

^e mmca^randopentem conheceramt

Naspontas pendurados namfallecem

Os negros mêxilhóes,que allifegérams

Na eábeça por gorra tinhapofla

Huma muygrande cajca de lagofla^

V2» B
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0$ cnhílos datarha. Vittinoi aqxíi o Poeta a

Tri.taó tiomJjcta de Neptuno feu pay à imjta^

Çaó de òvidio liv, i. Meí.

O Corpo nú0 os membrosgenitaés^
ToY naõ ter ao nadar mpedimento

Maspcrèm depequenos animaes^

1)0 mar todos cube}'tos cento^& cento:

Canjaroés,& Cangrejosó' outros mals-^

^le recebem de 'Fhebe creciment^i

OJirasM Birbigóes do mufgofujos^

A^s cojlas com afaj^cff os Caranfujos,
T

>
^»sTeçth,ní de Pbebe çrecimento^. Phcbe.he a Ltià.

Diz que as oftras, Sc o/mais marílco recebe cieci-

mento d.i Lua ,
porque a fua principal inflaiencía

hefrialdade, & humidade, qucneítascoulas prcr-

pnamente faz tíFey to coéno em outras muycas deí^

ta qualKkxle»

^'^Wàoâgr'Mâécón'ctià reíortjàãt

\ .^e trazia cem forfajã tocava^

A voz grande^& tanorafoy om;idà
,

^oY^bào o mar^(^ue longe retumbava:

Jà toda acompanbiaapercèbida

Dos Deofesparà os paps caminhava
Do Deos^quefest os muros de Dardaniã^
Dejiruidos depois da Grega infanta*

Na mà^ agrande concha retorcida. Çoiicha retor-

cida era hum buzío>comque Tritaô tangia, o
qual era a iua trombeta , & chama ao búzio con»
cha , como lhe chamâo os Latinos , & affim lhe

chamou Ovidio liv.i, Met. Cenchaquefonanti in/pi-

rarejuhet. E manda IheNeptuao tocar o feu bu*''

210 fonoro.

A vez grande cancra. VoZ Canora liC voz fonora

de cano vei bo Latino
, que quer dizer cantar , ou

ioar.. -

Da^Hclle ^uefez osmaros de Dardania. Entende
Neptuno,a quem os Poetas, como fica por muycas
vezes dito, chamaó Dcos do mar. Efte em compa-
nhia de ApoUo , que os Poetas chamaó Deos da

muíica , &£ medicina , fez os muros de Tioya a pe-

tição de Laomedpntc leu Rey.pela qual refaó aos

miirftâde Troya chamaó os Poetas MxniaNep-
tunia, ou Apollinea , iliuros de Neptuno , ou de
^pollo. Chama aqui Luis de Camões a Troya
Dardania de Dardano feu Rey , o que tudo he
muyto íabidodos quclem pelos Poetas.

De(lruhicloi depoii da Grega injania. Aponta aqui
a deíli^ihiçâo de Troya,da qual tiatlàmos no can-
toterceyro.

Q.

V'
jhha o Tadre Occeano acomparthaãi

Doi fiihos^& das filhasjquegerara^

Vem NereOj que com Donsfoy cafado,
^e todo O mar de Ninfaspovoara',

O 'Tropheta Trothèo deyxando ogad^

M^ritimo pacer pella agoa amara,

AUí veyo tambem,masjà fabia^

O que o 'Padre L,yêo no tnar queria^

Vinha o Padre Oceano. Os antigos , como por
inuycas vezes fica dito, faziaó Deoles a cada canto

nos matos, rios , & mar tudo eraó Deoles , & ao
mefmo mar tinbaó neíla conta y como o noflo

Poeta aqui diz,fallandocomo Poeta, que acudio a

elle ajuntamento, que fe fazia nos pnços de Nep*
tunojlenhor, & nsonarcha do niar.í^ew Nereo. Efte
Nereohe outro Deosdo mar,filho do Oceano, 6c

Thctis. Eílefoycafado com Doris, & quanto ao
queaquidiz , que Nereo povoara todo o marde
NymphaSjhe pelo que os Poetas fingem delle,que

teve rnuy tas filhas, a que charnão Nereidas ,&:al-

giins querem que foífcm cincoentí. Seus nomes
lepódé veremHiginio, no principio do leulivro»^

O Propheta Hrotheo. Protheo foy filho do Oce-
ano , 5c Thetis paftor do gado de Neptuno como
fica dito no canto primeyrofoy grande propheta»

íègundo o q delle finge os Poetas,como aqui apó*

ta D noflo Camóes , ôcdiz Virgílio nasGeorgicas»^

(
.

)

I l^bVít namefue omnia *vatti.^

^Hua fint,<juafaennt,«jua moxventttrd trabantun

Entende Protheo muyto bèrti , diz Virgilio , as

coafas aíTim prefentes como pafladas , 6c por vir^

Veja-fe a nolía annotaçaó no lugar allegado.

Lne. He Baccho, Veja-le o que eicrevcmos

atras nefte canto , oytava 14.

2,1

Vinhapor outraparte a linda efpofa

De Neptuno^ de Celo,& Fejtafilha^

Gravet& leda nogeftOj& taõfermofa,

^efe amançava o mar de maravilhai

Vcjiida hiima camifapercioja.

Trazia de delgada baettíha,

:^ue o corpo crifttilmo deyxa ver/è

j

'

^e tanto bemnaÕ hepara efconderfi^

Vinha poroHtra parte a linda c/poyâ.Salacia molnct*

de Neptuno.filha de Celo,5c Vefta.

XJl

ii

Mftritefer mofa como asflores,

Nefie cafo naÕqutz quefalleceÇfe

d
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) 'Tielfirn traz comfigfí^que aos amores

Oo Rey 0eacon/è/ho74,qHeoê>eé!lecej[le:

Vs úLhos^^ue de tudojaõfenhores

,

)uiilquer p/ireceràit^ue o Sol venceffe^

ímbas vempelia maóy igualpartido,

líiis ambasfaô efpo/as de humimrido.

Lu/iadãf de Lms ãe Câtnôes Commêntâdoi.
funas de Achaoí)ame,comO £ca dito , &qu€ tam-

bém foy Panopea Nympha do mar , filha de Nei
leo , Sc Doiis. G bello infante, He M«licerta &>-^

lho d^El-Rey de Athaniante.

EO 'DeoSi^uefóy num tepo corpo humàm^
Epor virtude da erva poderofa^

ite era também molher de Neptuno , coaio Sa- pQy convertido empeyxej/à' defie dam
cià. Lhe re/ultou Deydadeglorio/a:

O Delphin trai comftgo.Ut o peyxe a que cha.na-.
^^^^^ ^^^^^^ chorando ofeo engano, -

os golfinho aflas conhecido. Contao-íe delle ^ ^-. , , r^j/„„ í^^^n.
.uySs cou(as acerca da afteyçáo que tem aos

^ieCtrcetmhaufadocoa .rmoCa

oiiens , &â mufica. Huma digna de memoria- òcylla,que elle atna^dêllajendõawadd^

ama Solmo no Polyhiltor , a qual diz Appiano» ^e a mais obriga amor malempregado.

uevio com íeus olhos , 6c outros muytos com
^

lie : que hum golfiQho tomou tão grande aíFey- ^ a Deos^ifae foy mm temfo corpo bumant. Eftefoy

aôahiiminoço , que lhe coftumaVa deytar ao Gkucopeicador do qual conta Ovídio ,
que tcn-

)ngoda prayaalguns bocados de paô , que o le- do muytos peyxes na praya em quanto le deteve

avapelo meyodo mar de Rayas até Puzzolepor 510 enxugar das redes le lhe toraó muytos ao mar.

fpaço de duzentos eftadios
^ que he quafi légua Olhando Glauco a caufa dcfta novjdadc, vio que

os peyxes viviaô tocando cm huma herva quem
praya eftava. Provou Glauco aquella herva , 6c

aconteceo-lhe o que acontecia aos peyxes. Efte

foy tido entre os antigos por Dcos do mar,que he

o que diz aqui o noflbCamóes,que do danno de fcí

convertido de homem tiii peyxe por virtude de

huma herva lhe refultou ler tido por Deosdo
mar.Efte também foy a efte ajuntamento,de quô

himos trattando , mas aggravado ^& queyxolo de

hura.enganogrande,que huma molher por nome

Cirre lhe Fez , a qual como era grande fey ticeyra>

pedio a Glauco qUe lhe défle remédio para que

Scylla, a quem elle queria muyto lhe dèlie algum

íayc r , & o amaíle o que a Circe fez de modo ^ que

em lugar de fazer bem ao Glauco lhe fez mal»'

porque pertendiacafarfe com elle.lnficionou hu-

ma fonte aonde Scylla fe coftumava ir lavar , de

maneyra que entrando Scylla nella , aíTim lefez

rayvola.que lhe parecia que a rohiaô, Sfcomião os

cnveya, ÔC o tornava a trazer com grande admi*

açâo da gente, & accrecenta que delpois que fdl-

;ceo o moço vinha todos os dias ao lugar donde

oftumava levallo , & que vindo por muytas ve*

es,&: não o achando morrera de kudade.

A ^i^lla^(^ue das fúrias de Athamàntei

f5^ tingindo veyo a ter divtno.ejiadoí

lomjigotraz ojilho bello Infante^

Mo numero dos 'Deojes relatado:

Fe11a praya brincando vem diante^

"^õm as lindas conchinhas^que ofalgaâo

Marfempre criará' às vezespella areãt

No colo a toma a bella Tanopèa.

^ejueílái^úe iiat fariattíé dtbaTftaniè.CóntíiÚvi'

dio que não fe podendo Juno molher dejupiter cáes da cinta para bayxo, pelo que não fe podendo
por fi vingirdelno molher de Athamanie Rey fofrer fe lançou no mar de Sicilia , aonde de conti-

deThebas , á qual tinha odío porterem pouco no cftá ladrando. Veja-fe o que cfcrcyemos no
aííim a ella, como a Júpiter leu marido, i"e ajudou íegundo canto oytava 45.

das fúrias infcrnaes,humadasquaes foy logo aca-

fade Athamante j & Ihainficionou de manèyraj
que Athamahtecomrayva, & fúria matou hum
Blho feu por nome Learcho , & o mefmo fizera á

molher lele lhe não efcondera com outro chama-
do Melicerca:os quaes também com a mefma fú-

ria fe lançarão no mar^ Mas Neptuno por rogo Qr <2)eo/es em cadtjrãs de criftah
de Vénus os recolheo , & honrou no feu Rey no, ^^^^^- ^,^,j. ^^ ^^^^^ agafalhadosi
mudandolhe os nomes a Ino chamando Leuco- z^-, rr-t 1 x- 1 /?>.,.*.„ j^*,.,/

thea,& a Melicer ta Palxmon: ao qual os Latinos
^^eeoThebano tinha ajjento igUal,

charaâo Portuno . por fer fenhor dos portos do 'í^efumos enche a cafa a rtca mojfa,

mar. O que.o Poeta aqui diz he que a efte ajunta- ^C no mar nace,^ a Arábiaem cmpQpaffA^

mento,que Júpiter fazia fobre as coufas dos Per- -. k? •,

tuguezes,foráo Leucothea, & Palemon, osquacs befujfi^ enche a eafàariea ?tiafà,<juê no tfftttnãcié

diz que vietaõ si fer Deofss do mar , fugindo das Efta mafla que aace no mar, he o âmbar: o qual a
_« , ^

natureza

i5

TA^
finalmente todos àJlentado^

Nagrande fala nobre^& divinais

As T>eofas em riquiffimos efiradoSf,
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Vãmo

listurera cria ,nao geralmente em todas eftas par-

tes do mar, mas em algumas como laítro delle, por
cujo rclpeyto as baieas em certos tempos arnbaó
áqueliits partes, porfer efteofeu próprio manjar,

&affirma.l"e que comem tanto até que feembebe-
daó,6c que o que íayc à praya he,ou arrancado por
ellas no fwndo do niar, ou arrebeçado do que lhe

fol^eja quando comím. E que feja ifto aflim , he
coula manifeíta

, porque não hà âmbar le não em
a!gumas'-paragcns,&:eftahe a opinião de Luís de
Camões, como coníta do íeu verlò ,6c fcyta expe-

riência por alguns curiolos em baieas mortas
achâraó o anibar no bucho, & tripas ainda frcfco,

Sc indigeílo, como rac contou hum homem, que
íe acho\i nas partes aonde o hà. Pelo que nem fe ha
de dizeV fero eftercodas baieas, nem ò Teu efpcr-

ma, como querem muy tos, porque íe fora aflim,

acharíc o arabar em todas as partes apnde ha ba-

ieas. Hà duascaílas de âmbar > hum pardo a que
chamão Gris , que he muyto ieílimado em todo o
mundo, outro preto que vale muyto pouco. Logo
quando lahe eíte âmbar he íoltocomolabaô , mas
dahia poucos diasendurece,& fica com ocheyro
que todos vemos, tendo miiyco pouco,ou nenhum
em mafíã> Diz q ue palia em cheyro a Arábia, por-
que em Arábia ha muyto incerilojôc ou txascouías
cheyroías»

EStãJido fõjfegadojà o tumulto
'Dos 1)eofeSi^ de feus recebimentos

t

Come^aa defcuhrir dopeytooccultOj

A cau/a o Tyonèo deftus tormentos:

Humpouco carreganâofe no vultOt

'Dando mo/ira degrandesfentimentoSf
Sò pordar aos de Lu/o trtjie morte

^

Co'ferro alheyo faia deítajorte.

Thyoneo. He hum dos nomes de Baccho , como
fica dito. yuíto. He o rofto chamado affim de volo

palavra Latina
, que quer dizer querer , porque o

que temos na alma logo aparece no rorto.

OsdeLafo. Saó os Hortuguezes chamados aíTmi
de Lulo companheyro de Baccho , como fica dito
muy tas vrzes,

Co* oferro aiheyo.Com forças alheyas porque nfio
le acreviaBaçcho por fi a dei viar osFortuguezes da
cmprefa que tinhaó entre mãos, pelo que procu-
rava favor , & ajuda de Neptuno

, para ver fc por
elle meyo podia eíFeduar alguma coufa.

2.7

PR'inclpe,que dejuro fenhoreas
De hum •PotO) a outro Tolo o mar irado

Tu^que as gentes daterratoda enfreas,

i^e ntiõ^ajjem o termo limitado:

'Semi
Etu'PadreOcceano^quê rodeai
O mundo univerfal,^ o tens cercado]

E comjuflo decreto afjipermites^

^e ãetitro vivamfo aefeus limites^

FrifKtpeyt^ue de juro fenboreas.j£>âqm còtneça Bac2
cho a trattar lua cauia diante de Neptuno^, & ou-
tros fenhores do mar, o que pretende he , perfua-;

dilosaquenáo confintãoos Portup^uezes no leu
Reyno,antes os perfiguaõ,& avcxem, pois faó taó
atrevidos que entraó em Keynos alheyos lem li-

cença, & vontade do Senhor delles. He efta peti^
çáo a imitação de Virgílio liv.i-iEneid.era hunu
'oração qut Juno molherde Júpiter fez a Eolofc-
nhor dos ventos, pedindo-lhe deftruiflea Eneas
no mar, para que não chegafie a Itália , como
Baccho aqui queria fazer , que osPortuguczes
não entraljem na Índia, Contem efta petição to-
das as partes,qus fe requerem,as quaes faó tres,pri-

roeyramente pedií-aquem tem poder.fegundaria-
mente pedir coufa jufta, ultimamente moftrarnos
gratos dá mercê que fe nos fizer, ou moftrar que
vay tafííbem muyto aos que haó de ajudar , como
aqui os Deofes do mar , cujo Reyno le perderia le

não reliíbllem à entradados Portuguezes. Pede
Baccho a quem pódc,pois pede a Neptuno fenhor
do mar, que o favoreça nelle, Sc juntamente aos
mais fenhores do melmo mar , como confta deitas

duas oytax'as delde aquellas palavras : Princepe

quede juro fenhoreas. O que pede hejuílo
,
peio

grande atrevimento dos PorEuguezes,pois não le

contentando com íuas terras fe metem por Rey-
nos alheyos, Sc atravellaó os mares lem licença da
Neptuno fenhor delles. Por Prmcepe entenda
Neptuno.

.|

L'e hum Peio a outro polo. De Nortea Sul.termo
he, que muy tas vezes declaramos em eftas noflas

annotacóes.

E tu padre Oceano, Eíle fazem os Poetas grande
Senhor do niar , & fegunda peífoa depois de Nep-
tuno , como aqui o taz Luis de Camões. Do
Oceano le veja o que fica dito atrás no canto pii;

nieyrooytava ip.

Eyòs deofes do mar,que naõ /òfreht

Injuria alguma em vojjo Reynogrande^
^e com cajiigo igual vos naõvingueis
De quem quer^que por elle corra,tSande
^ue defcuydofoy ejle^em que viveis^

^lem pôdefer^que tanto vosabrande^

Ospeytos com razaõ endurecidos^

Contra os humanosfracos^& atrevidos^. m

EvSs Dsofesdo mar. Entende Nereo , Glauco
Thetisjôc outros.

Contra ts humanoí fracos ^
ó" atrevidot. O q le

^accho tacha aos Portuguezes hc lerem atrevidv^s»

que



íufiadas âe Lms de Caçoes Oõmmentãiõíl ^f^que amayorg]oria,ScIiohrâqueellespódeaiter, 'C:'^:^^^:.-
mayormenre cm couías táo árduas , & difficulto- ^tfejuit maré navigat.is aut infunlt^
las como ellescommtttiaó, E por tão bom fim, Auímendicusefl^aut moricupf.^x hutrilut
porque como diz Plinio, in magni», audere magmm Nan fieri potefí,^itin faltem umm verHmfiU
P , emcoulas grandes o atrevimento he couíà
grande. E aquelle grande Tyrteo, ao qual PJataó O que navega tem hum de três males , ou he doui
;m muycos lugares chama Poeta divino* fallando do , ou pobre , ou amigo de morrer. Deftas três
i eíte propofito diz: coulas nâo pódc deyxar de ler huma.

>7e» cwíwj vir bónus exiftit in bello

\i mnfu[lineat tadtm videre cruentam^

It pyopiuí hojici (tare cupiat,

Hac virtúi elkhoG Gptimutn inter hommespneminnK

sTáo íe pôde ter por ruim foldado o que fizer

oim I oílo a cuciladas,ôc mertes:6c que não folgar
;om inimigos perto.Ifto he cavallaiia. Ariftoteles

ias Ethicas põem o atrevimento, & medo por ex-
remos da fortaleza. He matéria eíla larga, Seque
omprende muytas mattrias.Quanto a eíte lugar,
C propofuo o atrevimento hc fortaleza , êccm
natenas de cavallana,Sc virtude foy fempre lou-
ado, & o medo nenhuma defcarga tem. Era ou-
ras caulas coma he Gommetter vícios , & fazer
ontraoqtiepedeahonra , ÔC a razão, o medo»
Ç cobardia tem lugar*

r pr íf^^s^^ue com grandijima ottfàdíá^

V Fóramjà cometer o Ceofupremoi
^iffes aquella tn/anafanta/ia^

Oe tentarem o mar com vella^tS remo:

'^iJies^Ô' ainda vemos cada diaj

'oberbaSj,ò' tnfolencias taes^que temo^^

\u,e do Marj& do QeOiempoucos annos,

^enhaô 'Deo/es aferro" nós humanos,

Fora'ò ]â comeler o Ce&f»pre>na, Para confirmação
a oufadia, &; defenvokura dos Portuguezes em a
avegação de mares allega Baccho também ou-
ros exceflbs

,
que os homens fizeraó contra os

ilfos Deoles
, pnmeyramente os Gigantes filhos

a terra , os quaes procuravâo lançar Júpiter do
'eoj&deftruir todos os mais Deoíes,para delag-
ravar lua máy a terra , a qual os criou para eile

[feyto ,.comocontaOvidio nas Metaraorphofes,,

; Claudianó na fua Gigantomathia , & Ma-
robio nos Saturnaes , aonde moraliía eíta fabula.

Viftes aquella ínfana fantejia dg tentarem o mar com
tia , & remo. Efte dito he g^eral contra todos os
omens,que le atrevaõ a andar no mar^ ainda que
rincipalmente parece entender aqui os primey-
Ds que o fizeraó, Como foraó os Argonautas, dos
uaes temos fallado muytas vezes nefte livro.Cha-
la aqui o Poeta ao navegar fantefia infana , que
odemos , por termos mais claros)deelarar doudi»
;.Na verdade ella foy invenção de homés demá-
idaméte atrevidos.Dódç diííe o Poeta Euripides;

VÊdes agora afraca geração^

^e dehum vajjaio meu o nome toma^
Com fvberbOi& altivo coração,

AvoSié' a tny,& o mundo todo domai
Vedes o vojjo mar cortando vão^

Mais do quefez agente alta de Roma^
Vedes o vojfo Reyno devajfando»

Os vojfos ejiatutos vaÕ quebrando.

Vedei agora a fraca leração , ^«e de hum va^àU»
meu o nome toma. Entende aos Portuguezes cha-
mados Lufitanos de Luío companheyro de Bac«'
cho, ou como eile aqui quer, fer leu vaíTallo : os
quaes diz que procediaó no negocio da navegação
com mais ouíadia do que o fizeraó os Romanos»

M . ..

EVvi q contra os MyntaSjquefnmeyri]
No voffo Reyno ejte caminho abrirão,

'

Boreas injuriadOi^ o companheyro
yíquilloJS os outros todos refijtiraõ:

Yoís fe do ajuntamento aventureyro
Os ventos ejia injuria afftfentirão^

1)osya quem mais compete eJia vingança]
^e e/peraysip&rque apondes em tardançaf

Eu vi (jHt eontra os Mimai. Veja-íè a nofla an*
notação no canto ^.oytava 83.

ENaÕconJintofDeofes^quecndéysl
^epor amor de vos do Ceo deci^

Nem da magoa da injuria quefofreis^
Mas da quefe mefaz também ami,
^e aquellas grandes honras^quefaheyi
^e no mundoganhey

,
quando venci

As terras Indianas do Oriente^

Todas vejo abatidas deJtagentCf

3 5

Ve ograõftnhor,é' fados que àejilnabl

<^omo lhe bem pareíe^o bayxo mundoy

m
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'^âmãs mofes\que nunca determinao

^e dar a efíes varoês nomarprofundo:
Aqut vereys^ó^Deofes^como en(inaõ

'O mal tâmbem a "Deofes^que fegundo

Se vè ninguémjã tem menos vaíta

.^te quem com rnak razaõ va/er devia,

^ue o grm Sà)bór,dffados que de^inaS, Que coa»

ía fejaFadoj&eniqueíentido fe polia tomar para

íe poder fallar delle fica tratCado no canto primey-

ro,oytavaa4,.

^Hingmvt jdtetM menei vaha,(^ueciuem cominais ra»

"zae valer devia. Moeda he que íemprc correo no
ínundojôc que correra em quanto clle durar,mon-

tar iiiuyto pouco a gente de merecimentos , 6c

pelo contrario ter grandes ófficios , £c eftados a

que prêfta para pouco. He fruyta da terra, ôctaó

«onhecidâjque náo tem ncceíTidade de prova,

H
^ Tor ífjo do Olympojàfogi,

^ j Bufcando algum remedia a meuspefares
Wor verfe oprep que no Ceoperdi

Se por ventura acharty nos voffbs mares.

Mais quiz dizerj& naSpaffou d^aqui^

forque as lagrimasjà correndo apares
Lhefaltarão do r olhai^com que logo

Se afcendem as deydades dagua emfogoi

È por iffo do Olfmpo jâ fugi. Vejâ-íc D canto pri^

meyro oytava 17.

Se acendem as deiíladesda agua etti fogo. Deidades
da agoa faó Deoles do mar , os quaes diz aqui ú
Poeta , que com a cólera grande que tomáraó pe-

las palavras que ouvirão a Baccho contra os Por*
tuguezes,aquella propriedade que tinftaó de agoa^

que hc fer humida,& fria.le convcrtco emfogo,5£
funâ,como na oytava leguinte fe declara»

Atra com que fuhito alterado '

O corafaÕ dos7)eofesfoj) numpòtifot

Naõfofreo maisconfelho bemcuydado^

Nem dilação nem outro dtffconto,

Ao grande Eolo mandãoja recado

UJa parte de Neptuno^quefem conto

^

Solte asfúrias dos ventos repugnantes

^íe naõ aja no mar mais navegantes,

/lo grande Eolo mandão járecado.lDe Eolo íe veja

O que efcrevemos no canto i.oytava j8à

B
3<^

Em quiferaprimeyro aly ^Protheo

y)iser nefte negocio o quefentia-,

Seíctoí

Efegundo o que a iodosphreceT,

Era alguma profunda ^rophecial

V^orem tanto o tumultofe moveo
Súbito na divmacompanhiat
^e Thetts indignada lhe bradou:

Neptunofabe bem o que mandou.

De Protheo , & Thetis fe veja o que efcreye3

mos no canto primeyro, oytava v$, &; 16.

37

JA^ lã ofaberho Hypotadesfoltavã
7Jo cárcere fechado osfuriofos

yentos^que com palavras animava'^

Contra os varões audaces^é' animojos

Súbito o Ceoferena fe obumbrava,
^e os ventos mais que nunca impetuofoS

ComeçaÕ novas forças a ir tomando^

TorresjmonteSi^ ca(as derribando,

fíypotàdes. He Eolo filho de Júpiter , & Ser*

gefta filha de Hyp'^tas Troyano , pelo que da
nome jo avó lhe chamaô os Poetas Hypoiaj
des i como o noíio Poeta aqui.

EMquanto efle confclho fefazia
Nofundo aquofo,aleda^& laffa frota

Com vento fojfegadoprofeguia,

Velo tranquilo mar a longa rota:

Era no tempo^quando a luz do di%

*Do Eoo Emisferio e(iã remota^

Os do quarto daprimafe deytàvam
Tara ofegundo os outros defpertavaml

Fundo acjuofo. O mâr. Ura no tempo «fuando a lua

do dta do Eoo Hemtfpherio eflã remota. Deícreve o
tempo em que Eulo por mandado de Neptuno
loitou os ventos , que foraó caufa dele levantar

huma grandiífima tormenta. E para moílrar que
era alta nuyce , diz que era quando a luz do dia

cítà apartada do Oriente , ao qual chama Hemií-
pherio Eoo,deEous, a,um, que quer dizer, coufa

do Oriente. Que coufa íeja Hemifpherio fica á'W,

to no canto i.oytava.jS 8c 5. oytava 74» :

Os do ejuarto da prima fe âeytavao, Emtre os fol«

dados le reparte o tempo em vigias ,
para que to-

dos ajudem a levar a carga. E de noyte hà efi
ordem » que os primeyros que edaó de guarJa
logo no principio da noyte ,

que he a prime) ra

vigia , eltaõ quatro horas , ôcpelo conlcguintc

OS outros ate amanhecer.

pentlht
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^^

VÈncldos vem dofonot^ mal de/pertos

^

Bocejando a meudoje encofiavaQ

?eias antenas^todos malcubertos^

"Contra os agudos ares,que afojf>rava9:

)j olhos contrafeu querer abertos^

Mas esfregando os membros ejilraVaôt

^emedtos contra ofonobufcar querem,,

iijiorias contam^cafos mil referem^

40

CÚm que melhorpodemos^jum dizia,

Efte tempopaffartque he tampefado^

'senão com algum conto de alegria^

']om que nosdeyxe ofono carregado^

lefponde Leonardo^que trazia

"^enfamentos defirme namorado

,

l^ue contospoderemos ter melhoresj,

?árapajfar o tempo^que de amores^

Refpondé Le0»ard0.K(ie foldado íe chamava Leo»-

ardo Ribeyro , legando me diflc Luis de Ca-

lões, perguntando-lhe por elle « mancebo deíen*

olco,dezidorjôc grande namorado.

V7 AÕheidipVellofo^cOufajafiai

l^ Tratar branduras em tanta afperezaj,

hie o trabalho do mar^que tanto cufia,

S[aõ fofre amores^nem delicadeza:

dntes deguerrafervidat&robufla

dnojja hijioriafejajpois dureZa

^offa vida hadeferjegundo entendo,

^e o trabalhopor vir mo efiâ dizendo,

NâebediJfeVellofi. Efte era hum Fernão Vel-

oío,criado d'El'Rey de que nas Chronicas le [az

nençaó.

42,

ri OnTêntem ntflo todou& encomendaS

A A Vellofo^qm conte i[tosque aprova:

Zontarey^diffe,fem que me reprenaaõ

7)e contar coufafabulofa^ou nova:

Eporque os que me ouvirem daqui aprendão

A fazerfeposgrandes deaítaprova.

Dos nacidos direy na nojfa terra^

Eeflesfejão os doze de Inglaterra,

Dos nacidos direy na nojja ferrai Determina Ve-
ofo contar huma hiftoria de doze Portuguezes,

»s quacs porque em Inglaterra yenceraõ dozeln-

^adas de Luis de Camões Commentadof, íyjr

gleles fe chamarão os do2,e âé irtglateíra» Efta
hiftoria ainda que o Poeta aqui a trattademodo
que bafte para entendimento do livro,todavia para
mayor claridade farey hum breve difcurio lobre
ella, ôcalémdifto dcclararey pelas oytavas aspa»
Javras que tiverem necefíidade de declaração.

. 45

NO tempo,que do Reyno a redea le'Oe

Joamfilho de 'Pedro moderavai
, ^

'Depois quefoíJegadOi& hvre o teve

Tio 'Oifinhopoder,que o moleflavà:

Là nagrande Inglaterra^qne de neve i

Borealfempre abundai/emeãva

Afera Erimnis dura^^ mà cizânia^

^eluftrefojje â noffa Lufitania^

hào filho de Pedro. Efte Joaõ filho de Pedro qiíé

atjuio Poetanomea,heEl-Rey Dom joaõ opria

meyrojpor alcunha chamado de Boa nicmoria,fi.-

Iho baitardo d-El-Rey Dom Pedroo crii, Sc neto

d^EURey Dom Aííonço o bravo. Conta-íe quô
dcfpois que El-Rey Dom Joaõ de Bc)a memoria
deu batalha a El-Rey de Cafteila, andando cá o
Duque Dalencaftre, porque El-Rey de Portugal

era cafado com huma íua hlhai,a qual elle lhe trou-

xera á Cidade do Porto,gc alii caiara com ella. E
delpoisdeaíTim a batalha fer dada,fe foy o Duque
para Inglaterra , & eftandoalli em leu contenta-'

mento, pela bondade, &: valentia qje nos Portu-

guezes vira » dos quaes elle fez faz.er huma Chro*

nica em Inglaterra dos feytos de armas que lhes

vira fazer nas guerras de Cafteila.AlTim que eftan-,

do elle hum dia com as Damas da Raynha de In-

glaterra em grandes lolazes,& prazeres,& muytos

Senhores, & Fidalgos Inglefes com elle,vieíaõ os

Fidalgos Inglefes a dizer ás Damas,que craó muy-

to feas,&: que não tinhaõ fervidores que lho con-;

tradifleflem » & que elles eftaváo preftes para fô

combaterem com quaeíquer Cavalleyros que lho

contradifleflem por fua parte , & que le quirçfleni

combater com elles:eftes eraõ doze, & ellas outras

doze,de que ellas foraó muyto agaftadas: Ô£ pedi-

rão ao Duque que íe doefte de luas honras * & lhe

déíle Cavalleyros que por fua parte fe combatei-

lem com os que Jfto ihe diziaõ , & que ellas os

aceytariáo por feius fervidores, le elles vingaííetre

osdcfeytos que ^llas tinhaõ daquelles Cavalley-

fosiporaflim asinjuriarem. O Duquerogou aal*

guns dos íeus que aceytafjeni aquella demanda

pelas Damas * o que elles náo quileraó fazer pof

todos ferem naturaes , entaõ mandou o Duque
bufcar alguns Cavalleyros , & não fe poderr.õ

achar, então difle ás Damas : cu em minha Corte

não acho Cavalleyros que lê queyraó combater

com eftoutros,mas porém darvos hey hum confe*

lho, le vós quiferdes, & he tah Qiiando andey em

Pcrtugalj Vi nas.batalhas que El-Rey^meu genro
-

% deu
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•deu a El-Rey de Caftella.muytos, Sc bens Cavai- por mais mofina que toáas, pois nella cahira a for-

leyros em fey tos de armas: le vós quiíerdcs, eu vos te do feu Cavalleyro não cumprir a palavra que ti*

nomearey doze , ôceítes os melhores, os quaeseu nha dado. A qual os onze coniolaváo dizendo,

conheço: ôcefcrcveí-ey aEi-Rey meu genro que que íe não agaftaflè.porqueelle era tal Cavalleyro

Híes dé licença , fe elks quilerem ton)areftaein- que cumpriria lua promefla, laivo íearnortclha

|)refa: 8c vós efcrever-lhehds cada huma fu^ carta, eftorvafle. E que fe affim foflc que elles onze íe

& eu também j& querendo elles vir,fereis fatisfey- combateriaó com os doze Ingleíes.Sc loniariaõ al-

tas de vofla injuria. Difleraó ellas então, que lhe li também lua fama, & honra. Eítando tUes nifto

*beyjávaó as mãos,8c que eraõ contentes. Poz logo chegou o Álvaro Gonçalves Magriço , com qu(

o Duque os nomes delles cada hum cm feu papel, ella, 6c elles foraó muyto ledos : & foraó-fe todoj

8c os n-omes delias da meíma mancyra: Sc lançarão os doze então ao Duque, & difleraó-lhe,que ellei

íortes , 6c acontcceo a cada Cavalleyro fua Dama: eraõ alli vindos a feu rogo,& mandado,5c porquí

<3e mancyra que pelo nome fabia já cada Dama eraóCavalleyroseftrangeyros, 6co«com que ha.

•qual era o (eu Cavalleyro pela lorte que lhe acon- viaó de fazer batalha,naturaes, Sc grandes Senho-

tecera. Então cada huma enviou lua carta aò íeu: res, & podia acontecer que dando-lhes Dcos vito-

6c o Duque pelo femelhante enviou a cada hum ria, ostrataflem mal , quclhepediaôos feguraíTe,

fua carta, em que lhes rogava , & pedia quifcílcm Entaó o Duque chamou os doze Cavalleyros In<

afiim peloamor dclIe,como pelo. quç çleviaõ á or- glefes , & lhes difle que elles craó os cometedore;

<lem dacavallaria.aceytaraquellaemprcra porca- deftedefafio , ôcqucas Damas apreíèntaváopoi

<Ja huma daquellas Damasipois eva lua Corte não fi aquelles Cavalleyros : & que fea cafo fofle qui

achava Cavalleyros que por parte delias a quiíef-' os venceíTem , que elles lhes não fizcflem nenhum
fern aceytar. Chegado o Embayxador das Damas defaguizado por íl, nem por Icus parentes : Seque

a efte Reyno, foy recebido nelle com tanto alvo- clle os tomava fobre lua cabeça : Sc que íoubefiem

roço de alegria , que aquelle fe tinha por mais di- que fc alguma cotifa fe lhes fizefle que a elle era

tolo, que vinha pelas Damas nomeado: por haver íeyta, 6c quecaíligariaa talculpa, aflim como fc

muytos outros que de boa vontade aceytariaó a. contra a pelfoa delíé Duquefoflecommeitida.Ac
emprefa.Mas os doze nomeados refponderaó, que que reíponderaõ que elles os íeguraváo , ScquÉ

pedida a licença a El-Rey de Portugal, elles leriaó náo houveíTem recco de nada.Eltando aíTim já fs-

l'á(prazendo a Deos) pela fefta do iifpirito Santo, guros os Portuguezes , farão o dia da batalha ver

^ue era o prazo que os o^itros tinhaó porto para a as íuas Damas, 6c receberão de cada huma feu joel,

batalha. A licença deu-lha logo El-Rey : & elles que traziaó nos elmos , Sc com elles le foraó todos

Cavalleyros fe aíEirma que eraó todos naturaes da armados a pé meter no campo: 8c osJuizes os me«

Serra da Eítrclla, dos lugares que eftaó pelas fal. teraõ dentro, eftando o Duque, Sc toda a Cidade

dras delia, como Trancofo,P inhel, Sc outros: en- de Londres em grandes cadafallos, aonde tambetr

trc os quaes era hum Álvaro Vaz de Almada, que eftavãoas Damas. Aflim que entrarão na batalha,

delpois foy Conde de Abranches em França , 6c O motivo do delafío foy , o que atrás fica dito.íl'

curro Álvaro Gonçalves Coutinho , de Alcunha que as Damas eraó muyto feas , 8c pouco para fe-

o Magriço, filho do primeyro Marichal Gonçalo, rem amadas, Sctaes que nenhum Cavalleyro oufa-

Vazques Coutinho,Sc irmão de Dom VafcoCou- ria por força de armas a lhe contradizer iílo, Ac
tinbo

,
primeyro Conde de Mai ial va. E outro di- que os Portuguezes refponderaó, que as Senhoras

zem que fe chamava Joai Pereyra Agoftin , filha eraõ muyto gentis molheres, Sc taes que Cavalley-

fegundo de Gil Vazques ela Cunha , fenhor das ros,8cde terras tão remotas , como as fuás eraó,

terras de Bafto , Sc Monte longo, Sc Alferes mór folga vão de as lervir,8c de fe matarem om batalha

d'ElRey Dom Joaó de Boa memoria. Os outros com elles por amor delias . Scos Juizes lhe parti-

hum delles fe chamava Pacheco , Sc outro P edro raó o Sol. Então começarão de le combater, pr>
homem, Sc outros,que eraó por rodos doze, 8c to- meyro com maflas de ferro , 8c defpois com eipa.

dos muy esforçados, Sc valerolos Cavalleyros. Os das : Sc foy a batalha muy cruel, 6í tão dura, que
quaesle foraó á Cidade do Porco: Sc os onze delles começarão pela manhã, Sc a horas de terça defcan-

íc foraó em huma nao que ahi toroàraõ caminho çáraô : Sc quando veyo a fegunda batalha , mete-
de Inglaterra. Álvaro Gonçalves Magriço quiz raó-fe os Porruguezes tão apertadamente comei-
hir por terra,por ver mundo, promettendo a (eus les, que finalmente fcriraó os oyto muyto mal , Sc

companheyres que (e no caminho náo morrclle, os lançarão fora do campozno qual ficáraó os Por*
feria com elles no tempo do prazo. Os da nao fo- tuguezes vencedores, Sc com muyta honra tirados

raó a falvamento, 8c aportarão em a Cidade de Ló- delle,8c levados â pouíada, que paira iílo cllava or-
dres, aonde foraó bem recebidos : 8c eílando ahi, denada, aonde os vieraóvifitarluas Damas, Sc o
ráofaltaváo mais que dous dias do prazo cm que Duque. E ao tempo ^ue(e aflcntáraóà me(a, as

le havia de d»r a batalha. As Damas dos onze cfta- Damas lhes deraó agua as mãos cada huma ao feu:

vão cm extremo contentes
,
porque tinhaó alli Sc quando a de Álvaro Gonçalves Magriço lha

feusCavalleyros: Sca Damade AlvaroGonçalves quizdar , elle efcondeo as fuás , dizendoquc não
Magriço pelo contrario muy tg agaíliida,tendo:rQ lhe havia de dar agua ás mãos mollier , fe não ho-

mem:
'



hu]íaÍa.fãe\Luis.de
ffienj': Sctògândo-lheella, que IheâzelTe aquella
mercê , elle não queria »cendo fempre as mãos de-
trás: mas a Dama apertou tauco com ellc, dizendo
que pois as outrâs lançarão agua áá máosafeiis Ca-
vallcyros

, que ella em toda a maneyra h^via de fa-

ícr & meímo, & affim íe não podia efcuíar , 6c en-
tão diíle : Senhora (abeis porque não quero què
aielanecisaguaâs mâoshcporqueas tenho muy^
to cabelludas, & vendo- mas aííim, temo que vos
iborreça. E dizem que elte Cavalleyra tinha cm
:anta quantidade os cabellos nas mãos

,
que quaíi

he cobriaó as unhas. A Dama lhe relpondeo , Se-

ihor,antes eilas voflas mãos iou eu mais obrigada
ilavar , ôctazer-lhc todo o acatamento, pois que
por ellas me livralle da deshonra , 6c ihtarnia que
iquelles Cavalleyros me queriaó dar: & entáo lhe

:onlcncio que lhe dèlFe agua âs mãos.
Depois acertarem alguns dias ha Corte, fbraõ

ivilados que os Cavalleyros Ingleies determina-
rão de os matar , feniidos de os vencerem i pfelo

:jue pedirão Ijccnça ao Duque para le tornarcni
para Portugal. E poiílú que o Duque fc punha por
:lles , allegurandoi-os que não houveflem medo:
elles não quiferaÓ ficar.porquenáofelevantaflem
creyçócs no Reyno •, &,alÍimieforâôi, Aqui vos
[)áo laberey mais dizer, que de três que ficarão cm
iquellas partes : ík os nove le tofnáraó para Portu-
gal. O Cotade de Abranches que ainda o nâo era,

•ezem França taesfeytos em armas, que o fez El-
Hey de França Gonde daquclle lugar de Abran.
:hes.Efteveyo depois a morrer na batalha da Al-
farrobeyra , com o infante Dora Pedro, como re-

ierem os^ Diálogos de Varia Hiíiòria Dialogo 4.
:ap.z, E Álvaro Gonçalves Magriço.fefoy cam«
íjcm para Flandcs , aondeeftaya a Infanta Dona
líabel, filhad^El-Rey Dom Joaôoprimeyro de
Portugal , eaCada com o famolo Philippe Conde de
Flandes,Duque de Borgonha.Ao qual nelle tem-
po chamava a Cortes El-Rey de França j porque
todos os Condes de Flandes crão feus vallallos.Sa-
bido pela Infanta difle ao Conde feu marido

, que
não foíle

, porque ella queria hir áquellas Cortes.
E aflim o fez. E quando foy ao aílentar noauto
das Cortes

, alnfanta mandou por a fuacadeyra
junto, &igualcomad'El.Rey, Efcndo^lheífto
ertranhado pelos grandes de França: difle que dia
merecia aquelle lugaf j porque ella era filha de
Rey: &mais qUeella daria Gavallcyrò quefizeííe
conhecer por força de armas

; que o Condado de
Flandes,nâoeratendoa vaflalíagemaos Reysdé
França. El-Rey affinou o dia para a batalha, Sc
logo (e nomeou hum valente Cavalleyro Francez
para defender o contrario do q uç ella dizia. E ella
deu por fi a Álvaro Gonçalves Coutinho o Ma-
griço, porque não achou Flamengo, que ouíaííe
de entrar neita bataIhâ.O dia afíinado,&: o campo
feguro, os Cavalleyros forão metidos nelle, & ar-
remeterão hutri ao outro, 8c dos encontros ambos
forão em terrà,vierão às efpadas.Sc andarão em fua
batalha muyto erpaílode teropg. E no fira 9 Fraa-

CàVioeJ^Commentadof. 'ijá
cez foy morto , Sc vtneido das raãos de Álvaro
Gonçalves Coutinho , & defta maneyra por luas

mãos, por fervir a dita Infanta, ficou Flandes fora
da íubgeyção de Françà.Efta Hirtoria conta aqui
Ltiis dé Camôes-,mas porque no verío nunca le di-s

tão claramente que leefcufe declaração, fiz aqui
cfte breve difcurfo,ÔC quando fe oíferecér no ver*
fo alguma coafaefcura também o declararey.

Do vezitiho poder que o molefiava. Dos Callelha*

nosvezinhos. • * » •

'

Dà neve horeal. Neve frigidiffima.Boreal íe cha^Ç

madeBoreas, que he o norte, por ler Inglaterra

chegada a eUe > Sc por cfte relpeyto muyto fria,

Fera Erymnii. Erymnis he nome Grego , 6c geral-

mente quer dizer qualquer fúria, 6c defatino. Os
Poetas pintão tres,as quaes Ião, Aleâ:o,Thifípho*

ne,6c Megera: (Jiie fão caufade todas as difcordias

que há no mundo : pelo que ufa aqui o Poeta do,

nome geral delias todas,que he Erymnis, dando a
entender que todas fe ajuntarão parafemear cfta

cizaniaj 6c dilcordia entre as Damas, 6í Fidalgos

Inglefes;

•^ue luflrefoffe â noffa Lu^tania. Da qual cizânia^

8c contenda folie Portugal illuftrado. A diifftren-'

ça que ha entte efta Relação, 6c os verfos de Luis
de Camões he , que na Relação fe à\t que a briga

foy a pé com maças de ferro no principio, 6c deí-.^

pois com efpadas. Luís de Catnóes diz que íoy z
cavallo. Mas não temos certeza por ler coufa lent

memoria, em Inglaterra dizem que a há, & Luis de
Camões faria elta diíFercnça para ornato de lua
Poefia*

44 J""
Eí<ltre às damas gentis âa Corte Inglefal

f E nobres cortefaós,a cafo humdm
Se ievantott difcerdia em ira, ate/a

Ou foy opiniam^ ohfoyporfia'.
Os Cortefaòs^a quem tam poucopefk
Soltarpalavras graves de ou/adia^ '

*Dizemiqueprovaràm,q h6nraSi<&fâmaí'l
Em taes damas nambaparafer damas,

Dizetfi t^m provârat, Efte foy ò motivo,que foy
caula de haverá batalha, de que atrás fâllánaosea-
tre os Portugue2es,6c Inglefes» ' ""^

45

E^iefe houver algttê cô hnçàfê efpàâà\
^ie queyra fuftentar aparteftia^

^e elles em campo rafofou eft/icadaj

Lhe darâmfea infâmia^ou morte cruas

Afemenilfraqueza pouco ufada.
Ou nunqua a opróbrios taes vendofe núi
T>e fOrçãs naturaes convenientes

i

Socorropedem a amigos,^ parmies^

Z%



Afemíítil fraqueza.

cas.

€mo Sextfl

As Damas molheres fra-

T^ C ^í €eniofo]Jem grandes^& poffantes

1V I -^í? Rtyno os inimigos,não fe atrevem

"^lempiifentes{nemfervidos amantes^

MJuftentar éts damaSiComo devem,

Com lagrimasfermo/as,é' bajUntes

jífazeriqueemfoeorro os 'Deofes levem

2) e todo o Ceopor rojios de alabafiro

,

^e vam todas ao Duque de Alencafiro»^

47
Ra efie íngkz potente/Smiiitdra

Cos ToYtuguefesjácômraCaftelíai

Onde asforças magnânimasprovm a

U^os companbeyrosjê benigna efirellai

Naõ menos nefia terra ex^rimentàra^

Namorados effejtos^qmndo nella

Afilha wo,que tanto o peyto doma

^0forte Key^que^or mulher a romã»

Era efte Inglts. Eíle Duque de Lencaftre poí

morte de íua primeyra molher caiou com Dona
Conllança filha mayor d*E.l-Rey Dom Fedro de

Caftella por alcunha o cruel , ao qual matou hum
fcu irmão pornorae Dom Henriquejôc feempof-

fou do Reyno, por cuja morte ficou em feu lugar

hum feu filho por nome Dom Joaó , &como a

ijiulher do Duqucde Lécallre fiiha mayor d'EU
Rty Dom Pedro o cruel de Cadella íofrefle mal

' eftar o Reyno de Caftella, que a ella lhe vinha por

direyto/em poder de Dom Joaó fcu primo, ven-

do occafiaó para ie poder latisfazer nefta parte,

que eraô as guerras que havia entre Portugal , 6c

éartelia , acabou com icu marido o Duque qui-

lefle vir a ellas partes. O Duque cfcreveo a El-

Rey Dom Joaó de Portugal como clle determina-

va vir a eíles Reynos com huma grofla armada^

para tomar os Reynos de Caílella , & Leaõ que
cítivefle preftes, & o ajudafle por terra. Veyoo
Duque,&; deíembarcou na Corunha, Sc enirando

por Galiza,& empoírando^fe de algús lugares dei-

la,vio em os Portuguezes,que em lua companhia
trazia fazer coufas de muyto esforço,& cavallaria,

pelo que lhe era muyto aflFeyçoado , Sc os tinha na
conta que elles mereciaô,

jí filha vio , cjue tanto o fej/to dbma do forte Rey.

Efta foy Dona Fhilippa filha do Duque de Len-
caftre , á qual fe affeyçoou tanto El-Rey Dom
Joáo , que Ie calou com ella. Efte calamcnto foy
íeytono Forto , cm diade Nofla Senhora da Pu-
rificação, a hum Sabbado , dous de Feycreyro de
mii trezentos oy tenta Sc fete.
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E Ste,quefoccorerlhe não queria]

Tor naõ caufar dijcordtas intefiinasl

Lhe diz^qiiando o direytoperttnáia

'Do Reyno iadas terras Iberinasi

Nos Lufitanoí vi tanta oufadla.

Tantoprimori& partes tao divinas

,

^e elles fòspoderiãpÇfe naõ erro^

òuftentar vojjdfarte afogo^é'ferro»

Efie ifuefocomrlhe nSs ^«eriá.O Duque n ao que"
•ria dar favor ás Damas nefta lua defavença,que
com Qs Fidalgos Ingiffestiveraõ

,
por náo caufat

inimizades , o que fuccederia fe entenderiemo;
Fidalgos que era contra elles em favor das Damas
E aílim o coníelho que deu de mandar a Portu-

gal a bulcar Cavalbeyros,que defendeíTem fuí

caura,foy em legreoo, & da maneyra, que os Ca-
valheyros o nãoloubellèm.

Dífcordias intefimai. Diícordiâs , interiores, 6j

grandes.

ferras Ibennai. Terras deHefpanha.Chamaó d

affimdelberusj quehe o rio Hebro, que por ella!

pafla.

Se agtavnâas 'Damas^fohfervidas,
Vor vòs lhes mandarty Embayxadores\

^uepor cartas di[cretas, S"polidas^

Tie voffo agravo i)s façao fabedores:

Também ^or voffaparte encarecidas^

Compalavraí de afagost^ de amores^

Lhefej&m voffas lagrimas,que eu creyo^

^ue alli tereisfoccorro^frteefieyo^

Também por vojja farte. Efcrevendo-lhe, & trat^

tando-lhe da razãy que tendes de fabir por voíls

honra.

50

DEfia arte as aconfelha o 'Dttque experto^

Èiogo lhes nonlea doze Fortes^

E porque cada 'Dama hum tenha certOt

Lhes manda^que lobre ellts lancemJortesi

^e ellasfò doze Jaõ^fS descubi rto^

^ala qualtem cahiào dos confortes

t

Cada hítma e/creve ao feu por vários modoi

E todas afeu Rey^& o Duque a todos^

E toflat a feu Rey. As Damas todas fizeraó huma
carta a El-Rey Dom Joaó o primeyro dcfte nom»
de Portugal , pcdindo-lhe lhe fizcfle niercé dos

Cavalheyros finaladospclo Duque.
Confortei. Saó companheyras, que todas o eíáo

iio paço de Inglaterra.

li
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rA^ chega a TortUgalo menfageyrffi

I
Toda a Corte alvoroça a novidade»

§tt f^^^^* o ReyfubílmeferprtmeyrOg

ias naõ lho fofre a Regia Mageftadei

Qualquer dos Cortefaós aventureyr^

^efejafer com férvida vontade,

Ifòfiea porbem aventurado
j^

)uentjà vempelio 'Duque nomeado,

Ejê fica por hetnaventurado. Cofturae daquella

rimeyra idade , ôc verdadeyramence de ouro da

Jaçâo Portugueza , que nenhum outro intento

inháo íe náo honiar fua pátria, ôc alcançar nome

ella.

LA^ na leal Ctàade-^donde tem
Origem{como he fama)o nome eter»^

Deportugaljurmar madeyro leve

Manda,o que tem o leme dogoverno:

ipercehemfe os doze em tempo breve.

De armasj,& roupas de ufo mais moderno^

De elmosyâmeyrasJetras,aprimores,

lavallos^à" concertos de milcores,

Lana leal cUade. Éíta he o Porto.dondeó nôH-

o Portugal tomou o nome. E ainda que Luis de

í:amóes o diga com efta lalvâ, como he fama, re-

òluto eftá entre os homens doutos ler efta fua

tngem : como affirma André de Refende em hu-

na carta fua para Rertholameu Qiiebedo. Duarte

Salváo na Hiftoria d^^El-Rey Dom AíFonfo o

piimeyro , Oforio Bifpo de Sylves na Hiíloria

j*El.Rey Dora Manoel. E novamente Duarte

Nunes de Laâo,
Madeyro leve.Ht nao.figura muyto ulada entre

DS Poetas,por a matéria de que ella fc faz.

O í]ue tem o leme dogoverno. El-R.ey Dom João o

primeyro de Boa memoria , que nefte tempo go-

vernava o Reyno, "

55 ^

T/4*

dopu Rey tomado tem licença^

*Parapartirão Douro celebrado

Aquelles^que efcolhidospor fentença

Foraõ do T>uque Inglês exprimentaâoi

Naõ ha na compnhia dtfferença

'De cavalleyro,defiroyOU esforçado.

Mas hum fô,que Magriçofe dizia,

^ejla artefalia àforte companhia»

Mat hum fê, <jue Magriço. Efte hc Gonçalo Vaz
Magriçojdeq fica trattado nefte canto oytava48.

54.

FOrtiJJimcs confocios^eu defejo

lia mvytojà de andar terras efiranhas^

*Pervermatsagoas,q a do T^ouro^&Tejo,

Varias genteSj& leys,& varias manhas-.

jSgora^que aparelho certo vejo

(fPois q domundo as coufasfaõ tamanhas^

^erofe me deyxais irfopor terra^
^J:*arque euferey com vofcoem Inglatertal

ForúJfim9i confecios. Fortiílimos companeyfos^

55

E fiando cafofor,que ea irHpedido^,

Tor quem das coufas he ultima linhal

Naõfor com vofco aoprajo infiituido^

^ouçafalta vos faz afalt^ minhai

Todospor myfareis^0 que he divido

j

Masfe averdade o efprito me adevinha^

Riosy montesfortuna^m/ua enveja^

Naõfaraõ^que eu com vofco là nãofeja,

Tor ijuem dai eoufat he ultima linha.\u\úmA hnha

de todas ascoulashe a morte, por íer o remate, Sc

fim delias, AíTim o difle Horácio liv. i. Ep. 16.

Mort ultima Imea rerum e/l, a morte he ultima linha

das coufas.

ASJidíZj& abraçados os aftitgos\

E tomada Itcença^emfimfepartix

Tafa LeãOiGaJietla,vendo antigos

Lugarestque ganhara opátrio Marte:

Navarra,& os altiffmos pertgot

T>o Tirinèo,que Efpanha^&Galliaparte^

Vifias em fim deFrança as coujaS grandes

Nogrande Impériofoyparar deFrandes*

Lugant ejut ganhara o pátrio Marte. No tempS

d*El.Key Dom João o primeyro. No qual os

Portuguezes fizerão muytas entradas no Reyno

deCaftella ; Sclhe tomáraó muytos lugares em
Liaó, êc Galiza, como fc pôde vec nas Chronicâs.

Cfl'í altoi perigos dd Vyrineo. Dos montes Pyri-

neos le vejaa nollaannotaçãono primeyro cant»

oytava 16.
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ALli chegado,oufojfe cafo ou manha]

Sentpa(farje deteve mnytoS dtas„

Mas dos onze & tllufiriffima companha,

Cortão do mar do Norte as ondasfrtas:

Chegados



Chegados ãe íngUterra â cofia efiranha

^ara Londresjà fazem todos vtaSj

^0 Duque faõcomfejias aga/alhados^

E das'\Damasfervídos^(^ amimados,

£orrão do mar do Norte as ondat frinn.M^r do Nor-
íeheo que pafla pelas parres do Norte, como In-

glaterra,ôc outras naquella paragem, que pendem
para o "Norte. Chama às aguas lio mar do Norte
frias , porque naquellas partes até o mar le con-

gela com abrande frialdade.

í 8

C^
tíegafe oprafo^^ dia affinalado^

j T>e entaré campojâ cos doze InglefeSj

Muepeilo Reyjâ tinhaõfeguraao^

Arpiãõ/e d'eímòs^grevas^(^ de arnefes:

Jh as 'Damas temporfifulgente,^ armado
O Mavortefero^ dos Tortuguejesi

Vejiemfe ellas de coresJS defedast

2)^ our-Oi& dejoyas mil ricas^^ ledas.

guezes

§íjue feio Heyjd tinha? fegurado. Comot>sPortu-
^^ íezes eraô eftrangeyros, não quiíeráo entrarem
campo cora os Inglefes fem o Duque !ho fegurar.
' O Mavorte feroz, doi PortH^uezes, Mavorte , 6c

Marte faõ nomes do Deos da guerra dos antigos,

•que romavão pela mefma guerra , como aqui o
noíTô Poeta toma Mavorte pelo elquadráo dos
Portuguezes,que eftava jà a pique para pelejar,

yíís aqueila^a quem fora emforte dado
Magriço

,qm não vinha com trijieza

òe vèlie,por nãoter^quem nomeado
Seja /eu cavalleyrOifwJia emprefa:
Bem que os onze apregoão^que acabado
Será o negocio affi na Corte Inglefa^

^e as "Damas vencedorasJe conheçaõi
'iFúJiostque dous,^tres dos (eusfalieç^Õ.

Com tri(lezafe vtfie. Vefte-íe de veftiduras ne-
gras de tnílczai

TA' num fubltme^&publico theatro
Se ajfenta o Rey Inglez com toda a Corte%

Eftavaõ trcs^& tres^fS quatro^^ quatro.
Bem como a cada qualcoubera em forte:

NaÕfão viftos do Soldo Tejo ao Batro
'Deforçaresfor ço^^ de antmo maisforte
Outros dozefair^corno os Inglefes
No campo contra os onze Tortuguefes,

1)0 Tejo ao Batro. Do Poente ao Oriente, tcrma

defallar; porque mõftraraos todo o inundo aíndi
que le íínale lómente o Poente , & Oriente, & ai
ími o uíaó os Poetas. Do Tejo fe veja o que fie
diío no canto quarto,oytava lo. Batro he Rio d
Regiaó Batriana de Alia , que nace do Mont
Tauro. Querem alguns que le chame hoje Bo
chara. E porque o Tejo he Kio do Occidence S
Bacro do Oriente

, por iflo os põem aoui para (

íencido que lhe demos, * — -

MJftigaõ õscd*ualks efcumando
Os áureosfreos comferozfemblanf^

Eftavà o Sol nas armas rutilando

Como em crtflal,ou rígido diamante'.

Mas enxergafe num^& mutrohando
Tartido defíguaí^é' dtffonante,

T)os onze contra os dozCjquando agente
Começa a alvoroçarfegeralmente.

Òu rígido diamante. Do diamante le Veja a nofl;

annotaçáo no legundo canto oytava 4.

VlraÕ todos o rofio a onde havia

^caufa principaldo reboliço.

Eis entra hum cavaleyrOjque trazia

Ârmasscavalõ ao beíítcoJerviço'.

Ao Rey,òàs Damasfala,& logofehls

Wara os onze^que efieera ogram Magripi
Abraça os companheyrosycomo amigos%

Aquem naÕfalta certo nosperigos^

A 'Dama como mvio,qúe efie era aqUeUe\

q vinha a defender feu nome,òfama^
Se alegraj& VeJIe aili do animalde Hellcj

^ue agente bruta mais que a virtude amai

Jâ dão finalj& o fom aa tuba impelle

Osbellicofos ânimos^que inflama,
¥icão defporasJargão rédeas logo^

Abayxão lançaSiftrea terrafogo^

O animal de tíelle.Heãe oui"ô, Vejale O quécr»
crevemos no terceyro canto oytava 12.

Çljie a gente bruta mais tjue 4 vtrrude ama, O ouro
de lua natureza náo he niao , nem faz mal ames
comelle fe pôde fazer muytobem. Oqueonollb
Poeta aqui diz , he pelo mao modo que alguis
tem no ufodellc, quchepóf nelle toda fua felici-

dade
, que com muyta razão merecem onome do

brutos,que o P oeta aqui lhe dá.

Dt$
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D
Os cavalos o ejlrepíto parece,

^efaz que ocham debayxo todo tremei
'ímração mpeytOi^ue eflrevtece.

De quem os olhosfe al'úoroça,& temei

^aldo cavalo voa, que não dece^

^uaí CO cavalo em terra dandogeme,
^ualvermelhas as armasfaz debrancas^

Halc^os penachos do elmo açouta as ancas,

Dot cavalles. Com muyto artificio nos pinta

qui o Poeta a entrada,8c principio defta batalha:

animo dos Cavallíyros, impccu , & fúria dos ca-

allos, 6c o íucceffo da demanda, & como enj brf-

e tempo eíleve a vitcoria pelos Porcuguezes.

ALgum da U'i tomouperpetuofòm^
Efaz da vida ao fim breve intervalo^

lorrendo algum cavallo vay fem donOt

Enoutraparte o donofem cavaloi

laeafòberba Inglefade fen trono,

)ue dous^ou tresjàfora vão do valo;

)s que de efpada vem fazer batalha'^

iíais achãojd que arnês^efendotà" malha,

Algum dPalli tomoHperpetuQfono, Chama á morte

)no perpetuo como lhe chamâo todos os Poetas,

loracio Od.24.1iv.i. Erg» QMÍn£ttlium perpetuits foj

jr «rgefjhum perpetuo lono aperta QuintiIio,pe-

1 dizer he morto Quintilio. O mefmo Horácio

)d.ii. liv.j. lhe chama grande: Nelongut tibifom-

\ut unât non timet íiííMr,porque Vos náo venha com-
)rido fono, donde náo cuydais.E Virgílio hv.io.

Eneid. (ono de ferro: OUt dura njuiei oculot , & fer-

em urget (omnuí,h.[im lono de ferro lhe aperta os

)lhos. EiaíTim em outros muytos lugares.Homs-
o liv, 14. Iliad.faz o fono irmão da morte. Ubi

omno obvtavtt fratri mortu. Onde fe encontrou

:oaj o fono irmão da morte.

n Afiarpalavras em contar ejlrentos

_ T>egolpesferosiCruas efiocadas,

^e deffesgajiadores, quefabemos
Mãos do tempo^comfabulas fonhadas'.

^aflapoYfim do calo^que entendamos

,

^e c om finezas altas^^ afamadas

^

C^^s noffosfica a palma davttona

,

E as "Damas vencedoras^& com gloria,

Gafl/tdoreí mãos d» tempo. Homens que gaftáo ò'

empoem cfcrever fabulas , & fingimentos , das'
[uaes hâ abundância na terra.

/

^7

REcolhe o 'Duque os doze vencedores

Nosfeus paços comfejias,^ alegrias

Cozinheyros occupa,& caçadores

'Das Damas afermofa companhia:

^erem dar aos feus libertadores^

Banquetes mil^cada horaj& cada dia^

Em quanto fe detém em Inglaterra^

Atè tornar à doce^& caraterra^

«8

M/ís dizem,^ com tudo ogram Magriçê
Defejofo de ver as coufasgrandes^

ha fe deyxouficar,onde humfervtço.

Notável à Condejfafez deFrandes:
E como quem não erajâ noviço^

Em todo o francejonde tu^ Marte^ mandesl
Hum brancez mata em campe^que o defitno

Làtevedelorcato^ deQoTvmo,

O grão Magriço. Efte Cavallcyro íe chamava
Álvaro Gonçalves Coutinho o Magriço , do que

já talámos atrás na oytava 45. E alem de que ji

temos delle contado:dizem também que em Fian-

des livrou a Condefla Madama Leonor dehucn
aleyve que lhe levantou hum Alemão por nome
Kanulpho de Colónia , ao qual matou em delafia

na Cidade de Dunquerque;E em Orlians Cidade
de França venceo em defafio Monfiur de Lan-
fay diante d'El-Rey de França,8c lhe tirou hum
collar de ouro do pclcoço , como Tito Manlio
mancebo Fidalgo Romano , fez a outro Francez
em Jeiafio.como conci Tito Livio liv.7. pag.zij.

fub litera B. E. M. Valério Tribuno , que por
hum corvo (|ue no delafio ic lhe poz no capacete,

le chamou de alcunha Corvino, como conta Tito
Livio hb. 7. pag. mei libri. laz. lub littera G. pelo

que o Poeta aqui diz que teve odeftinode Tor»
quatOj&Corvino^quetiveraôdefafioscótraFran;

cezes.ôc os vencerão como o noílo Magriço.

OVtro também Aos doze em Alemanha
Se lançatíí teve humferodefafioj

Cum Germano enganoforque com manha

Nao devida^n quizpór no extremofioi

Contando ajfiVellofo.jà acompanha

Lhe pede^que nãofaça tal defvio

*Do cafo de Magriço^t^ vencimento'.

Nem deyxe o de Alemanha em efquecimeHtol

Outro também dot d9x,eem AUmanba,'ÈÍíe VortH'

guez dos trcs (jus ficáraó , <jqe fe laãçoú em Ale-

manha»
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manha.cliàmava-re Álvaro Vaz de Almada. Con-
la-iedelle que foyâ Cidade de Bafilea em Alema-

nha , aonde teve hum deiafiocom hum Aiemáo.

O Concerto do defafiofoy que levaflem ambos as

mefinas armas, Sc que foíie tido por aleyvofo, 8c

traydor , o que fizefle o contrario.- Entrarão cm
batalha, 5c a juizo de todos Álvaro Vaz,d« Almey-
da hia de vencida. O Alemão pofto em aperto,

quiz-leaprov«ytar de huma arma fecreca que le-

vava elcondida com hum ganchojCom a qual afer-

rou em hutn hombro de Álvaro Vaz de Almeyda
de maneyra, que lhe rompeo o arnès,6c o lerio na

carne. Sentindo-fe picado, & vendo o engano do

Alemão, ferrou-íecotlrielle , Sílançando-lhe as

mãosàsgucllas, detal maneyra lhas apertou, que

íhe fezileyxar alli o folego,0 emperador,SC todos

os majscircunftanrcsjulgáraó o Almada por grá-

<ie Cava)lcyro;Sc o Alemão por traydor,pois com
aquelle engano oquizcra matar.Contando Vello-

fo eftas coulas a léus coropanheyros,£c ouvindo-as

filies com muyto goftojfe levantou huma tormen-

ta que o eftbrvou hir por diante.

Germano enganojo. Alemão cnganofo
, porque

os Latinos chanião a Alemanha Germânia , ôC

aos Alemães Germanos.

MAs Nejíepàjfp ajjiprontos efiandõ^

Eis o Mefife^q olhando os ares anda,

O apito toca^acordaô defpntando .

Os marinheyros de huma^^ de outra bandât

E porque o vento vinha refrefcando.

Os traquetes dasgaueas tomar manda:
Alerta^dijife^e(iay,que o vento crece

^aqueíla nuve negra^que apparece.

Eu o tnefire ^ue olhando os ares anda. Pinta roara'-

vilhofamente a obrigação , & officio do meftre do
navio,que he vigiar,Sc trazer o fentido no ar, para

vcrle hâ algum final de tempeftade. Tal faz Vir-

gílio 1Í4', 5,^Eneid. aquelle grande piloto de Eneas
PalinurOjdo qual diz eftas palavras.

7íília diãa dabat,clavume]ue afixaSfó" harém
]Slu(qmm amittebíit , óculos fub afira teusbat.

l4unca Palinuro.diz Virgilio,perdia ponto cra^

zendo fempre os olhos no ar.

Nyíôerao os traquetes bem tomados,
^ando da agrande^^/ubitaprocella,

AmaiHu^diffeo Meftre agrandes brados,
Amayna Àtjje.amayna a grande vella:

Islão efperaõos ventos indinados,

!^e amaynajUèmtmasjuntos dando nella^

Sextõl

Empedaços afazem com ruydo
^eomundo pareceojerdejtruido.

Não ejperaoos ventos indinados. O mefifioepílhe^

tò lhe deu Virgílio liv. i, ^Encid. Illi indignantes

magno cum murmure montit, Ctrcutn claufira frtfn^ti

Quando defcrevc o lugar , aonde Eolo feu Rey os

tinha metidos. Elles, diz o Poeta , indignados fa-

zem grande eftrondo, & reboliço ao longo da lua

<:adea»aolide eâão encerrados.

^^

OCeo fert com,gritos nifto agente^

Comfubitô temor^^ defacordOy

^e no romper da vellá a nâopendentei

Tomagramforna de agoapello bordo:

Aílijàjiffe o Meftre rijamente,

AUtjà tudo ao mar,não falte acordo.

Vão outros daí á homba^nào cejjand^t

A bomba^que nos himos alagando.

O Ceofire com gritos, A imitação de Virgílio na

Eneida ln',5. Fertt athera clamor NauticHs, A gente

da nao fere o Ceo com gritos.

Orrem logo osfoldados ammõjbs

Adar àbombat& tanto que chegarão^

Os balanços ,que os mares temerofos

'Derão à nao,num bordo os derribarão\

Três mari nheyros dUros,&forçojos
A menear o leme nao baftaraâ.

Talhas Ihepunhão d'húa,& d^outraparte^

Sem aproveytar dos hojnens forçaió arte^

Talhas lhe funhão d^hunta,& d^outra ;;<íríí. Remé-
dio he efte que fe ufa algumas vezes em tempo de

grande tormenta para indereytar a nao , & fazer

qu? fc não embalancc,8c penda para alguma part j

rodcalade pipas,Sí talhas.amarrada primeyrocom
grandes calabres, & cordas, como diZ o Poeta que

aqui fe fez. E conforme a ifto fe pódc declarar

aquelle paíTo dosadtosdos Apoftolos da tormen-

ta que o Bemaventurado S. Paulo paflbu no mar

indo prefo para Roma , que para alguns hedifíi-

cultofo. As palavras laô eílas: Adjutoriji utehantur

accingentts navim , timentes ne sn Syrtim inciderent»

(ubmijjo va(e (icferebantur. Aproveytavaõ íe,diz a

letra, de muy tos remédios , & ajudas , cingindo a

nao, temendo que folie a darem alfjum bayxo , 6c

poftos ao redor vafos , faziaó feu caminho. Efta

cingidura da nao fe ha de entender , que hia com
grandes calabres , 5c cordas groíTas, para não fen-

der,dando em algum bayxo, & para ir mais dircy-

ta,poftas pipas , & talhas ao longo aferradas com
as mcfiDas cordas. Nem he inconveniente dizer

a letra
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S ventos erao taes^que naõpuderâê

,
Mofirar matsforça <£"ímpeto crml^

Separa derribar então vierão

/ífortíffima torre de Babel:

Nos altijjhnos mares^que crecérâol

^ pequenagrandura d'hum batel

Moftra apoffantenàOique meteefpantol

Vendo,queJejofiem nas ondas tanto^

Ajorúfjim» torre ãe Babel. Para cncareciniehtó

3a grande tormenta que havia no mar, pozaqui
iquella táo celebrada torre,que os filhos de Adão
izeraó na terra de Suria delpois do diluviordiZen-

ioque náo le conjurarão os montes com mayor
uria fe fe ajuntarão para derribar a fortiflima tor-

e deBabyJonia.Efta torre conta Jofepho nasan-

iguidades liv.i. cap. p. que a fez edificar Nemrod
iihodeCam, ficNetodeNoè, homem foberbo,

>C de má conlciencia , induzmdó ao&mais a fazer

iquella obra , dizendo que não attnbuiflcm a

)eos veren» na vida bens, que cada hum fe fiaíTe

leleu braço, Sc puzeílefua confiança em fuás for-

cas : Sc que paraifto era neceflario edificarfe hum
o,forte,8c irtexpugnavel,aonde náohou-

tro diluvio , para nellà fe livrarem da ferçadas
agoas,pois eftava alii Noè^ ao qualíconio le conta
no Genefis liv. 8.) Deos Noflo Senhor tinha pro-
mettido , que não haveria mais outro diluvio de
agoa , Sc que Noé íe achafle alli ninguém o con-
tradiz, porque Noé viveo 950. annos, ÔC no anno
fcxcenteífimo de fua idade,toy o diluvio > como fe

diz no lugar allegado do Genefis , Sc a torre foy
edificada cem annos depois do diluvio , como di-

zem os mais Doutos dos Hcbreos : ainda que AU
guns querem, que*fofle duzentos Sc fetenta. De
qualquer modo que feja , hecouía certa, que neíla

volta andava Noè com feus filhos, aos quaes Deos
havia promettido fegurança. Nem havemos de
cuydar , que hum Varão táo pontual cahifleem

buma falta tão grande , como era deíconfiardo

que Deos lhe tinha promettido , ôc daefcrictura

não le colligeocontrario,anteb fe inclinaaifto. El

porque naquèlle lugar, que edifícavâo luccedco
aquella divifaó, 6c confuiaó deliiiguas, quele não
entendiáohuns aos outros , foy chamado Babel,
que ncs cm vulgar chamamos Babylonia, palavr§

Hebraica, na qual iingua quer diztr confuiaó;
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A N^ao grandetem q vay Taulò da Gamai
^(ebrado leva o maftropelo meyOj^

^ajitoda alagada^agente chama^ã^»"^'^
. ^ - ^-„j,._„„,^^„„„,„3

elic coufa,que lhe pudelie prejudicar Conten- ^quelle.que a falvar 9 mundo veyo:
ou tanto cíleconfelhode Nemrod aos Hcbreos, Não menosgritos vaos ao arder/amd,
ue procurarão eaihcar numa torre , ou por me- «- j j ^ n
iior dizer Cidade aonde vivcilem íeguros, Sc lem

^'^'^'* "* «-^^ ^^ ^^^^'^^ ^^«^ '^^^>'^-'

sr neceffidade de ajuda alguma. Êíla he a opi»

iáo de joiepho no lugar allegado j &quequafi
jdos leguem. Alguns Var oens doutos,& nuiyto

icríados na efcritura dizem
, que ifto não proce

Com quanto teve o Meftre tanto tentOt

^epriméyro amamou^que déjje o vento],

A nao tm ejue vay Paulo da Gama, Efte Paulo da
€0 de Nemrod , Icnáoqueos mefmos Hebreos Gama era irmão do Capitão mórValco da Gama,
uizerâo fazer hiima Cidade com hum forte muy-^ de que nefte livro fefazparticular menção, por
o alto para viverem alli todos juntos , por ler fero primeyro delcobridorda India^

ente entre íimuyto conforme, Sc amiga: Sc que At^uellei^tie afalvàromundoveyo.Diz quemqucU
lo fignificáoaquellas palavras: Erat autem terra Ja tormenta chamaváo por Jelu Chrifto noíTo^

'Mj uniui^ éf fermonum eormdem. Fallaváo todos Salvador.

uma melma linguagem , Sc as mefmas palavras, Teda a nao de Coelho. Efte fe chamava Nicolaa
omo fe mais claro diflerâo : eráo muyto eonfor- Coelho Capitão de huma nao da mefma conferva
les, Sc muyto amigos entre fi, Sc como eraôeftes de ValcodaGama , de quem já falíamos atrás ng
eterminàraóbufcar lugar, aonde viveílemjua- nocanto. - — -<

)S, Sc quenáohouveflbcoula, queosapartafle. ^^
las como a vontade de Deos foíle outra , Sc qui*

effè povoar o mundo não peraiittio foliem por

iante com fua obra. Pelo que os apartou huns

os outros por differentes partes do mundo , en-

nando-lhe differentes linguagens paradefta ma-
eyra viverem , entendendole huns aos outros.

)uanto ao que a efcritura diz , que edificaváoel- ,, , ^. ^

^homens huma torre,que chegaffe aos Ceos,la5 ^/^'^^^^f ^ machirm dO mmao,

ilavras de encarecimento,qae ula a efcritura pa- ^ «^J^^ negra,XSfeaJe aWmta
Ltrattar de huma coula muyto alta. Nem have- Cos rayos^em que o Tolo todo ardia,

ios de dizer que eíl^s homens faziáo eíla torre

ira terem aonde íe recolheíltííii, luccedendo ou- Ai snd^s de ^s^tf^nèfuiiimdOé Era eftas annotã^

AGorafobre as nuves os fohiao'.

As ondas de Neptunofuribundo}
Agora a verparece^que defciaÕ

A as intimas entranhas doprofundai

Noto^ Aufiro^Boreas iAquilo queria»

Arrumar a machina do mundo^



^B5 _ _, ,__ ., Cmto
çóes &ca dito como Neptuno era tido entre os an-

ngos pc!" Deos do niai":& qneos Poetas o tomaõ
jiiuytas vezes pelo rnefmo mar como o noflo Luis

<Je Camões aqui faz, aofli^eao marrurioío chama
Neptuno furibundo. . i .

Ai intimas entranhas, do profunào. Hutnas vezes,

diz o Poçtajos levantaváo as aguas lobre as ondas

flltifliinamenie. Gucras vezes os afundaváo tan-

to que parecia dar com elles no fundo do mar , a

que chama entranhas intimas do profundo.

Npto,A-u(irú,Borea)i/iqiAÍlo. São nomes próprios

de ventos dos quaes fica tratcadopor muy tas ve-

zes:

C^oi rajos em que o Pelo toão ardia, Rayo aqui

fe toma peio relâmpago, 8c outros fogos, que era

tempo de tormenta , & tempellade curíaõ no ar,

entre as quaes coufas colluma fempre cahir al-

gum rayo.

Polo. He o Ceo, como fica dito.
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S Alctonéas aves trifte canto,

junto 4a cejta brava levantarãõ^
Lembrando/e de Jeupaffado -pranto,,

G^e asfuriofas agnas lhes caufárãoi
,.

VsT>elfins namorados entre tanto

Ld nas cavas marítimas entrarâo^

Fugindo d tempeftade^à' ventos duros

,

' ue nemiiofundo os deyxa ejiarfegurosl^
yílcionht aves tri^e canto. Alcíonéas aves laõ os

Maflaricos, que chamamos òs Portuguezes,aves,

que vivem no mar,6c terra- Há duas caftas delias,

humas mayores a que chamáo reaes , outras mais

pequenas.Na cor não difFerem couía alguma. Ef-

tas aves tem as particularidades , qiieos Autores
eícrevem da ave Alcione. Ariftoteles , & outros

pintáo a Alcione huma ave nunca vifta, nem ou-

vida. Pelo que cm quanto a outra fe não acha fir-

ínemonos neíla. Diz que levantarão trifte canto,

lembrando-fe do feu primeyro pranto
, porque

fingem os Poetas que Alcione filha de Eolo , fa-

bendo do naufrágio de feu marido Ceyce , fe lan-

çou no mar, 8c dallitoy convertida em ave, como
conta Ovídio nas Metamorphofes liv. ii, Eda-
quidizem , que quando ha de haver alguma tor-

rnenra no mar, eftas aves a fentem primeyro , 6c a

íeu modo a fignificáo cantando : a queonoflb
Poeta,por efta razão chama trifbe canto.

O» Delfins. Dos Delfins fica tratcado atras

neftc canto , oytava n.

>
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N1)^ca tão vivos rayosfabricou

Contra aferafoberba dos Gigantes

^

Ogram ferreyro fordido^que obrou

%)o enteado as armas radiantes ;

Sexio~,

Nem tanto ogram Tonante arremeçou
Relâmpagos ao mundofulminantesy
Nogram diluviojdondejós viveraõ

Os dous^que emgente as pedras convertèraõl

Nfifica t^9 -vivos rayos fabrieeu. Para encareci'»

mento dcfta tormenta diz : que nem quando Júpi-
ter deftruhio os Gigantes, que procurarão lança-

lo do Ceo , coroo conta Ovidio nas Metamorpho-
fes liv. 1. ulou de tantos rayos como havia nefta

tormenta,nem do diluvio geral em o qual o mun-
do foy deftruhído com agoa , & o género huma*
no alagado, êc afogado nella,houve rantos relâm-

pagos,& fogo,como aqui.

O grae Fernyro fordida. Efte Ferreyro que d
Poeta aquipoem,que fabricou as armas de feu en-

teado, foy Vulcano, que fazia os rayos a Júpiter

íeu pay:6c foy cafado com Vénus, da qual Auchi-
fes Troyano houve Eneas,que fica fendo enteado

deUulcanoide cuja vida,& feytos Virgilio elcre-

veo a lua Eneida. Chama-lhe o Poeta íordido.que

quer dizer lujo
,
porque os Ferreyros não podem

andar limpos. Ellccomo conta VirgiUo,fez as ar-

mas de Eneas a petição de Vénus, 6c fez também
ssde,Achillesa petiçáodeThetis , como conta

Homero.
Nem tanto o grao tonante arremefou, O graõ to-

nante he Júpiter, o qual conta Ovidio no raefrao

Jivro primeyro das Metamorphofes , que vendo a

grande maldade dos homens , determinou deos

deftruhir com diluvio de agoa, temendo queíeo

quizeíTe fazer com fogo , fe lhe quey maria o Ceo.

Iftofaófabulas.ôc fingimentos Poéticos. Quanto
a efba dos Gigantes que aqui contamos, & a do di-

luvio. Ovidio devia de ler o Genefis,6c a deftruhi-

çáo, que fez Deos Noílo Senhor na torre de Ba-

bel , de que falíamos na oytava paíladâ : &ado
mundo com o diluvio , o que tudo attribuhio a

feus Ídolos. E a Noé poz o nome Deucalion, Sca

fuamolher Pyrrha.acrecentando outra invenção»

queeítes dous,que ficàraó fós no mundo delpois

daquelle diluvio por mandado de Themis,que da-

va os oraculos,renovàraóomundode huma nova

nianeyra
,
que foy lançando pedras por detrás das

co(fas,&as pedras que o homem lançava fe faziaô

fubitamente homens : 6c das que lançava a molher

fe levantaváo molheres. E iílo heoqueePoeti
aqui diz : Donde (òs viverão es dons que em gente at,

fedrai converterão. Que fomente elcapàrão do dilu-

vio os dous que das pedras fizeráo homens, 6c rao>

Iheres: os quaes foráo Pyrrha,6c Deucalion,comcJ

fica dito.

7P

QVantos montes entao^que derribdrh

/is ondasjque bdtião denodadas,

plantas arvores velhas arramarão

IJo vento bravo as furtas indinadas:



XiUpaàds àeZiUis dè
ê#í foYÇofãs ral&es n^o cuydarão^
^e nuncapara o Ceofoffem viradaSj,

Nem as fundas àuàs^que fúdejjem
Tanta os marestque eneima as ret)olveJfem.

^laantoi ntonHs* Profegue o encarecimento da
Cqrmenta» em que os Portuguezes andavâo , diz
5ue fe as ondas colherão diante de fí grandes mon';

:es os derribarão : & grandes , & antiguas arvores
i?iráraõ com as raizes para o ar , coroo faziaõ nas
undas áreas do mar ^ que as trazião por cima da
ígua, que he final de grande revolta , & trabalho^
romodiíle Virgílio na Eneida : Funtae^martnUf
IS arcas ferviáo com a tormenta;

r T Endõ Vafco da Gama,que tampeH$
V T)ofim defeuàefejofeperdia,

'^endo ora o mar atèo Inferno aberto

^

ha com nova fúria ao Leofubta:

lonfufo de temor^da vida incerto^

Inde nenhum remédio lhe valia,

Ihama aquelle remédiofanto,ô'f9Tte\

^e impojjivelpéde defia fòrte^

li

Dtvmá í^Mirdà,angélica celefie,

^e os CeoSiO Mar^& Terra fenhoreâs^

"u, que a todo Ifiaèl refugio áèfie,

^or metade das agoas Brithreas:

"u,que livrafie l:*aulo^& d^f^^^f^ft^
DasScyrtes a^enofas^Çg ondas feas,
i guafdajie cos filhos o fegunâo
°ovoador do alagado^à" vácuo mundoí

AguaíÊrythreai.Àgu^sâõ mafroxo.chamado af-

im d'El-Rey Erythro, que Senhoreava aquèllas

arresitomo diz Solino,5cQ.uintoCurrid.Do maf
0x0 fe vejaa noíTa anàotaçáo no fegundo canto
ytava 45, Aonde fe tratta a verdadeyra razão da
ór dâquellâ agua. Da tormenta que paílbu o
lemaventurado S.Paulo trattàmos atrás nefte

anto» O fegundo povoador do mundo alagado,

e que o Poeta aqui hllahe Naè,oqual por man^
ado de Deos fez huma Arca em que elcapou com
:us filhos das aguas do dilúvio , como fe conta no
rcnefis. Syrtes propriamente faó lugares no mar
ayxos , & aparcellados, altos em huma parte , 8c

ayxos em outra. Chamaó-fe Sirtes de firin verbo
írego, que quer dizer attrahir: porque com tor-

menta os lugares fundos attrahem afia aréa , de
ue os bayxos tem muyta abundância. E ainda
ue fallando propriamente

, qualquer lugar defta
aneyra fe chama fírte » entre os autores íaõno-
eados dous , os quaes cíláo nos confins de Afri-
Uontra o Egyptó, hum le chama Syrte raayof.

Camões Ccmtnéntdâotl \%f
Sc outro menor. Veja-íe Píinio,6c Soliho; Às fin».

tes làó afllm no mar,como na terra. A viagem por
terra he em os areaes de Lybia , aonde eltáo eitas

íirtes,que he tanto,êc mais perigofa eíla, que a do
mar. Conta Plutarcho no hm da vida de Alexana.

dre, que caminhando efte valcroío Capitão pelos

areaes de Lybia, fe levantou hum vento, que lhe

afogou cincoenta mil homens. A prmcipal firte

da terra he da Cidade Quitauga
, que eíta no fim

da Província de Drá,atè a Cidade fumbuqutumj
aonde os de Africa vão bulcar o ouro,o qual ven»
alli da grádeProvmcia de Mandingíi.Neltâ Cidadã
Quintauga fe ajuntâo as recovas dos almocreves

que elles ehamão Cáfilas, 6c partem com feus Ca*
meios,êc odres cheyos de agua, porque emaquel-
lajornada,que íerá de três mezes, caminhando de
dia,& de noyte,não ha agua mais que em duas,oii

três partes. Governáo-le pelo Norte \, como nó
rnar,com os meltiios inftrumenios, & aítrolabios»

& hà nefte caminho grandes montes de área , que
andãodehuma parte para outra ^ de modo que
não há quem íe entenda por aquella tnfte terra*

Os homens,que curiaôeítes caminhos, coftumã»
criar camelus de pequenos efi^eytos a não beber»
quinze, & vinte dias, ôc eftcs laó muy to pezadoss

éc quanco mais fofrem a fede y tanto mais valem*
Dos corpos que morrem neftes areaes fefaz a
Riyrrha que fe vende pelas boticas. Da qual la
trazem cayxôes daqucllas partes. He corno cera
quando a apanháo, & fe Ic aperta nas mãos le del«

faz como área. Ouvi huma pefiòa que vio eftes

areaes , & caminhou por elles alguns dias
, qu^

curlava alli certo vento, ás vezes, tão quente quas
fecava a agua que levaváo nos odres.Deftes areaes

hà cambem do Cayro para Meca por toda Arábia
defcrta,na qual há tanta falta de agua, que em cen|
legoâs de terrajiáo há fonte nem pojo.

SE tenho fiòvos medosp(Yigofòs\
T>outra ScyUa^éf CarybdtsjàpaJfadúS^

Outras Scyrtes^iér bayxos árenofos^

Outros Acorceraunos infamados:

Nofim de tantos cafos trabalhojos^

'Porquefomos de ti defemparados-.

Se efte nofio trabalhonão te ofi^endet

Mas antes teuferviço fópretendei

t)''mtra Sefiía, &CaryhJii. Vcja-fea Scylía, Sé
Carybdis o íègundo canto oytava 4j. Das Syrtes
na oytava paflada.

Outros Acroceraunminfa:fiaÍ9s, Cerauniõs , oii
Acroceraunos (como lhe châmãò os Àutoi"es)
laóhuns montes de Epyro, a que hoje chamamos
Albânia, afias nomeados, Sc conhecidos:(éa cora-
mum nome he montes de Chimara , ou ChimaJ
riftos , como qúerOrtelio na fua SynonimiaGeo-
graphica* Eíls epicheto de infames lhe dao os

Aaa " '
í^oecái



poetas pelos muytos naufrágios que alli aconte-

cem. Qitancoa mim Acroceraunlos (ou como lhe

chama Virgílio) Cerauvios he noime geral,& que

compete a qualquer ferra alça, íe olhamos a Eiy-

mologia da palavra , porque he monte, & cerau-

nosrayo , & porque os rayos fempre coftumão

dar em lugares aiperos , & altos , daqui os taes fe

<:hâmaó Acrocei'âunioSíOu Ceraunios.

'Dttofos aqtitlies^quepuderaoj

Entre as agudas lanças Africanas

Morrer-iem quantofo rtesfojliverão

^fanta Fé^nas terras Mamitanasi

'jpe quemfeytos illu[ires/e/ouberão,

'Oe quemficaõ memorias foberauãSy

%)e quemfeganhaa vida comperdella^

'g)ocefizenáo a morte as honrras delia.

De i^uem fe ganha a vida com perdells., Os que

morrem em detenção de lua pátria, & ferviço de

Deos , & de leu Rey,náo fe dizem perder a vida,

rnas ganhala ,
porque com íeus fey tos lUuftres fi-

zeráo,queíicaflb perpetua a íua memoria entre os

hometis:pelo que eftes vivem para fempre: & pelo

contrario os que gaíláomal a vida de tal maneyra

inorrem,que juntamentecomellcs morre fua me-
moria, porque não íizerâo couia digna de a terna

terra , ialvo portai que com ella íejáo perpetua-

mente deshonrados»

H
ASfidizendOiOS ventos^que lutavâo^

Como touros indómitos bramanda,

Mais^& mais a tromenta acrefcentavãot

^ella miúda enxárcia ajfoviando:

Relâmpagos medonhos não ce(favã0.

Feros trovões^que vem reprefentando

Cahiro Ceo dos eyxosfobre a terra,

Lomfigo os elementos terem guerra.

Cahir o Ceo dsi eyxos fohre a Urra. Qiie coufa feja

eyxo do Ceo.fe veja no canto primeyro,oytava 24.

& dos elementos no fegundo canto.
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M/ísjà a aniorofa Eflrella centllava

T)iante do Sol claro no Orizoníe,

Menfageyra do día^& vifitava

jí terraSê oíargo mar com ledafronte.

A 'Deofa.^que nos Ceos agovernavaj
*De quemfoge o enfijero Orionte j

Tanto que o mar,^ a cara armada vira.

Tocadajuntofoy de medo^^ de ira.

Mas jâ a amarofa efirélla fcifíúlava, Deftfèvfi

aqui o Poeta o tempo da menhã por termos muyJ
to ufados entre os Poetas. Ovidio nas Metaraor-
phofes : Lmipr undécimas flellarum ceegerat agmen%

Jà õ undécimo Luzeyro tinha junto as ellrellas,

ideji^ já havia onze dias , & nomeava os dias poE
Luzeyros , porque eílaeílrella aparece cada dia

duas vezes, huma antes que o Sol apareça no Ori-
zontc , & outra defpois de pofto. Eftacftrella hej

a que os Aftrologos chamáo Vénus, Quando vern

antes do Sol chama-fe LHcifer,de duas palavras La-

tinas, Lux , &ferOi porque he menfageyra da luz,

conao lhe chamou aqui o Poeta.Qi.iando yem def-

pois de recolhido o Sol, fe chama hejpertfs, ve/per^

ou vefperugo, entre os Latinos quer dizer, á tarde,

por aparecer naquelle tempo.

/í Deofa cjae nes Ccoí a governava , De i^uemfogi

enfífero Ortzonu Orizonte he huma conllellação

junto ao Signo Tauro , a qual tem dczalete eftrel-

Jas, diz o F oetíi aqui , que foge de Vcnus, porque

eftâ na parte Occidental diante de Vénus, ik vay

lempre diante delia.Pode-ie também dizer,que fo.

ge do Orizonte de Vénus ,
porque quando cfta

conftellaçào aparece no Ceo ,
quche na entrada

de Outubro começa de haver chuvas , õc tempef.

tades, que he contrario â qualidade de Venus,que

caufaferenidade, & quietação no ar , &affimos
Poetas todos lhe dão por epitheto: chuvoío , tera-

peftuofo, contrario aos que navegão, & outros

quemoílráo fua natureza, Afabula de Orion leáo

os cunofos em Ovidip liv.j.

u
ESiãi obras de Baccofaopor certOi

T)ijfe,mas naoftrâ^que avante leve

Tão danada tenção^que aejtuberta

Meferafempre o mal^a quefe atrevei

1fio diz^endo,doce ao mar aberto

,

Nq cammhogafando efpaço breve.

Em quanto manda às Ninfas amorofaSf

Grinaldas nas cabeças por de Rojas.

E[las ohrat de BacchofaÔpor certo» Eílas palavras

difle Vénus , quando vio os Portuguezes noroai'

tão apertados da tormefita, que o Poeta vay con^

tando.
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GRinaldasmanda por de varias cores

^

Sobre cabellos louros àprofia,

^iem não dirá,que nacem roxasflores:

Sobre ouro uâturaí^que amor infiai

Abrandar determJua por amores

*Dos ventos a mjo/a companhia,

Moftrandôlhe as amadas Ninfas bellaS^

§^e mais ftrmofas vinhaô^que as ejtrellas- ai

Grinaléaf



Lnfiadàs de Èims He 'CSíMoes Conimentadofé
,

;olto, ocos ventos que 'COm lua fúria determitià- ot
?aõ deftruhir aartmda das Porttiguezes í ajuntou

SIymphasdomar,6clcvôu-as comftgo muytofer-

nclas , & concertadas com íuas grinaldas hascá-

)eças,para ver íè com iílo podia fazer que os ven-

os leabrandaHera deluaíurm. ^oxas fi»rei. He a

ífeyçáo,de que a cor roxa he final. Ouro natural.

rle a fernrotura. Moftra aqui ler coufa natural

)ar-6cer bem a fermolura.
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ASfifoy .porque tanto que chegaràB

A mfiã deliasJogo lhesfaluem
ãsfoYÇas^com que dantespelejarão

^

Ejâ COMO Vendidos lhe okedecerm

Jspèsi& mãosparece^que IheatàraÕ

Ds í nhelios, que os rayõs efcurecenii

dBoreasyqmdo pe^to mais queria^

djji diffe a belllffimu Oritbta,

/íjft dip a bellt0ma Orithia. Orithia henóme dè

^uma das Nymphas do mar, a que quiz muyto o

iícnto Boreas.

*Y Ao cteas fero Báreas qm tê creyo^

\ ©//é- me tivejie nunca amor confiante^

^ebrandurahe de amor mais certo arreyo,

E não convém furor â firme amante:

Sejànaõpdes a tanta in/aniafreyot

Não ejperés de mi daqui em diantej,

^epojja mais amarte^mas temertCi

èlt*e amor contigoem medo fe converti,

ÉnSo cõnveff» furor à flrms atnunte.O amor quer

brandura: fúrias, ôc afpereza faô para genCe bar-

bara. Ovídio conta liv. %. na Mecamorpholes que
logo que o Gigante Polypheitíóíe affey^oou a

Galatea-,quêbrou defuatná natureza,&c condição

afpera.

AS(im mejmo k ferrhfifa Galatèdi

'Diziaaoféro Rotojquè bemfabei
^e dias banque em velafe recrea^

E bem crètque com elle tudo acabe:

Mao fábe o bravo tanto bem fe o cred

^le o coração nopeyto lhe não cabe^

2)í contente de ver,que a Dama o manda,

Touco cuyda quefas,fe logo abranda»,

DEfià maneyra as outras amançavãoi
Subitamente os outros amadores^

E togo d linda Vénusfè entrégavãoi

Amançadas as iras,& os furores:

Ella ihesprometeOjVendo que amavão
Sempiternofavor em fem amores^
Nas beitasrhãos tomàndolhe omenagemi

23^ lheferem leaes efta viagem.

Defia maneyra as outras aman^avío. A ôrdèni

que Orithia , & Galacea guardarão em abran-

dar os ventos , que náo procedeflem na fua fú-

ria importuna , & contumaz i a mèfma guar-

darão as outras Nymphas com os mais ventos.

Vénus vendo-os condclcender com o que íhe

pediaõ , prometceo fayorecelos fempre em feus

amores, &: lhe tomou a õmenagcm de favorecereni

nefta viagem aos Portuguezes.

JA'
a menhã clara dava nós outeyrosl

VoYonde o Ganges murmurando foa,

guando da excedagávea os marinhcyrOí

Enxergarão terra altapetla proa\

Jâ fora de tormenta^ dos primiyros

AIaresto temor vão dopeyto voa,

Dip alegre o Tolito Melindano^

Terra he de Calecutjfe naõ me enganou

Terra he de Cakcui , fe não me engano. Entre hú2
rna ferra ( a que os naturaes por nome commum
chamáo Gate ) & o mar j

jaz huma ciiata de ter-

ra , que aonde he mais larga tem dez léguas, Sc

por algumas partes féis ; fegundo as enfeadas , 6g

cotovelos da terra fe encolhem , ou eílendeui : Sc

de comprimento tem oytenta léguas* Efta he a

terra do Malavar , ha qual cftà fituada a Cidade

de Calecut em huma Cofta braba , Ôc com pc--

quenos Edifícios , fomente as caías dos ídolos,

6c doRey , 8t de alguns Mouros nobres pref-

táoj & todas as outras faó palhaças, & de pouca

importância , cubertas de hum certo género

de folhas de palha, a que elles chamão ola. Veja-fe

dèíta Cidade de Calecut a noíTa annotaçáo na»

fegundo canto » oytava 5
1,

P5* '

ESta hepor certoa terra^que bufc^h

'Da verdadeyfã índiasque aparece.

Efe do iftúwdo m^aisúaõ déjejaisj

Vojfo-^rabd^holotfgoàqiãfenece^

Sofrer^

IWB'



Não nosvams deleytes.é' fnfnk&f^
^ie ajemmão os peytosgenerojosi

Não cos nunca vencidos apetttos^

^e afortuna temfempre taõ mimofos^

Verdadeira Índia. Veja- fe o qu€ elcrcvemos íio ^^^ naõfofre nenhum^que opajfo mude
2'araalgufnaohra heróica 4e Virtude.

Sofrer aqmnaepode o Gama mats]

^e ledo em ver que a terrafe conhece^

Os giolhos no chào^as mãos ao Ceo^

^ mercêgrande a Tieos agradeceo^

•ri

íegundo canto , ojtava ji,.
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ASgracasa Deos dava^tS razmtmhíil
§ue nãofomente aterra lhe mo/irava^

^e com tanto temor bufeando vinha^
^or quem tanto trabalho txfrimentavai
Mas viafe livrado tão afinha
^a morte. que no mar lhe aparelhava
O vento duro^fervidaJê meàonhcy
'Como quem deJpertoH de horrendofcnhíf.

Como quem defpertou de horrendo /on». Termo Óà
Fdllar

, para moítrar a mudança repentina , Sc
fubita tormenta , em bonarxça

, queFoy como fuc-
cede aos que dormem , & fubiramente aecrdâo
de hiim horrendo, & tiabalhofofonho , cm que
eftaváo muyto opprimidos , ôcafadigados: que
fonhando que íe faziaó cm pedaços , ou lhe acon-
tecia algum mal grande acordáo lUbitamcnteíi-
yrcs,

POr meyodeftes horrlàosperigosl
IDe/ies trabalhosgraves^^ temores^

Alcan^aS os queJao defama amigos
jís honras im mortaesM osgrãos mayorest
Naõ en cofiadosfempre nos antigos
Troncos nobres defeus anteceffores,
Naõnos hytos dourados entre osfinoi
Animaes de Mofcovta Zehelltnos,

Anmati de Mofcovta Zebellimt. Não faõ eftes
animaes propriamente Martas , ainda que alguns
lhe chamáo Martas Zebcllinas: he outra cafta por
íi, íaõ brancos, tem fomente a pontinha do rabo
preta, faô tão limpos de fua natureza , que felhe
poemqualqucr coufaíuja á portadas covasaon-
dehabitâo, náoentráonellas, Scaffimostomâo.
Deftás há muyta abundância em Polónia , 8c
Molcovia

, pelo que o Poeta lhe chama aqui ani-
-roaes de Mofcovia. Chama-fe eíle animal Zebel-
Io

, pelo que o Poeta lhe chama animal zebellino,
&as pelJesle chamaváo zebellinas ,& faõ muyto
preladas para forrar veftidos, como as Martas.

^e não fofre a nenhum que o paffo mude. A moí
Jicie, Scdeleyces da vida , náo deyxão fazer os
homens o que iaõ obrigados , antes fempre os in-
clináo para o mal , apartando-os de toda a obra
boa , & virtuola. Donde dizia Sócrates , que os
homens que prctendião prcftar para alguma cou-
fa , deviáo fugirdes deleytes , como das Sereas:
porque afíim como as Sereas com fua mufica raa-
íaváojaflirá os deleyres matáo com fuás branduras»

M^í
com hufcar co feuforçofo braÇo

/Is honras,q elle chameprópriasfuas^
VigiandOi& veflindo oforjado aço^

Sofrendo tempeflades,& ondas cruast
Vencendo os torpes frtos no regaço

Tio Sul^& Regtoés de abrigo nuas^

Engolindo o corrupto mantimento»

Temperado cum arduofofrimento*

Mai com hufcar. Eílas faõ as coufas com que sir

verdadeyra nobreza fe alcança, 'j

No regaço do Sul , & regmí de ahrigo nàas. No.
mea aqui as partes do Sul , as quacs alTim Como
as do Norte ia® muyto frias, por eílarem apar*t
tadas do Sol : Scnomca cilas : por partes

» por
ondeosnoíTos Portuguczes curfarâo rauytoeni
fuás navegações.

Temperado com bum ardm JofrimtHto. A lai ia

dos trabalhos he a paciência , aonde cJla não an-
da não há coufa perfeyta , comodizo Bemaven-
turado Santiago na fua Canónica. Pattentia opui

prftãuf» bahet. A paciência aperfeyçoa as obras» :

Eo PoetaPrudencio:

Omnibm una comes •viríuiilfus âffeciatur

Âuxittumque fuumfortú patientia mifcetí
NuUa ancepí laãamen tnit virtutefine i^a
Virtusy^ vidua t^^ejuam non pattcnúa jormatl

Só a paciência , difcPrudcncio , acompanha to^J
das as virrudcs , nenhuma Ic atreve a trabaJ
lho , nem difficuldade (em ella : &a que a nâc>
tem he viuva , & dcfcmparada.

\

Ny^õ
COf manjares ?iovos,^ exquifitof,

Nao cospajfeos molles^^ nojcfos^

5)8

Comforçar o roflo^quefe enfia,

XJ- ^£arecírjegurojedojnteyroE
Tara



Lufiadds de Luís de

^ayaofilouro ardente^que affovia^

\ leva apetna^ou braço ao companheyroi

lejia arte opeyto hum calo honrofo cria}

)e/prezador das honras,^ dinheyro^

)is honras/S dmheyro^que a ventura

'orjouitSnaõ virtudejujla^& dura,

3Efta aftèfè sfctarece o entendlmentOt

^e experiênciasfazem repoufadOi
'

fica vendo^como de alto ajfento,

bayxo trato humano embaraçado:

]
fie.onde tiverforça o regimento

)ireyto,ó' naô de affeyto occupado^

ubirà{como deveÇa illufíre mando

mtravontadefua,&naõrogandol

Camões Commentadosl If 1:

De^a aru. Enfina-nps "o Poeta neíia oytava

como ró a virtude faz lubiros homens que a íe?.

guem a alto lugar , Sc montar muy to neíb vida,

porque tem por guia a paciência , a qual não te-

mendo difficuidades , nem perigos os pocm em
lugar , do qual vem a íeu fi!vo a errónea , Sc de-

fatino em que vivem aquelles que engolíàdos

em coufas bayxas , ôc vis da terra , le elquecent

da virtude, feftcs taes aonde houver governo

direyto feràó tidos em conta , favorecidos , Sc

honrados: Sc alcançarão as honras , 6c cargos,'

que merecem , ainda que os não pretendão, como
íe fazia no tempo dos Romanos. Diíie muyto

bem Luís de Carnóes , Onde tiver força o regimenta

direyto i porque de outra maneyra correm os ne-

gócios diffcrentemente , 2c ínúytas vezes (^uem

merece , perece.

l^^i
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os lusíadas
DO GRANDE

UIS DE CAMÕES.
Comm^ntados peto Lkenciaão Manoel' Ccrred

ARGUMENTO.
Dà fundo a frota a Calecut chegadai

Manda-íe meníageyro ao Rey potente;
Chega Monçaide a ver a Lufa artbada,

Eda Província informa largamente;
Faz Gatpa ao Samori íua embayxadaj
E recebido bem da Indica gente,
C'õ Regedor da terra ao mar íe tornai
Que de toldosj&flamulas íe adorna.

^

CANTO SÉTIMO.
chega Vaíco da Gama a Calecut. Propoeni íua embayxada ao Rey da terra.

Delereve-fe o fitiodo Reyno de Malabar. Vay o Regedor da terra a vú
;

íitar a noíía armada.

Tyí^fe Diaõ chegadosjunto á terraj
^ue defejadajà de tantosfora^
^ue entre as corrétes Indicasfe emeru,

Eo Ganges^que Ho Ceo terreno tnora:

Orafusgenteforte
,
que naguerra

Quereis levar apalma vencedora^
la/(tis chegadosjjà tendes diante
Aterra de riquezas abundante,

7â/e viao chegados. Conta aqui o Porta , como
os Portuguezes houverão vifta da tcira da índia,
a íjual ^iz , quefoy defejada de muytos , porque

pelas hiílorias fabemos como A]exandre,Trajano>
6c outros a peitenderâo

, & nenhuns fizeraó
ialTento nella láo de raiz como os Portuguczes.

•^ue entre as correntes Indicas (t encerra. Eftahea
terra do Malabar , pofta no meyo da verdadeyra
índia entre os dous nos Indo , & Ganges , como
fica dito no fexto canto , oytava 92. Correntes
Indicas, (aó correntes do rio Indo.Dizque o Gan-
ges mora no Cco terreno , que he o Paraylo da
terra pelo que diz a Ercrittura,qucdo Parayíoda
terra lahiáo quatro rios. O Berna venturado S.Je-
ronymo

, & S. João Damafceno, Hugo, Sc outros
nniytos dos antigos tiveraó » que eiles rios

eraó:G.inges, Nilo,Tigris,Sc Euphrates. Alguns
modernos querem que o Nilo , £c Ganges nâo fa-

yaó



Lu/iadas àeLmtde
5?âodo Pâfaylo iTeiTÊal, mas outros dous rios que
-dizem ler recolhidos com o Tigris, êc Euphrates,
cujos braços erão.Como efte lugar não he de apu-
íar duvidas táo largas dcyxo aqueftáoparaas ef-
colas

, adveitintio porém íer matéria em que há
muyco pouca certeza» E, ainda que hoje laybanaos
os lugares aonde eftes rios fayem,não havemos de
Guydarqueefta he a verdadcyra fonte , porque
náo hepoíTivel fabcríe

, pois le não fabe o lugar
aonde o Pafayfo da terra eíteve. \L aflim quando
le tratia no nacimento deites nos , entende-íe do
lugar donde elles arrebentâo , & a noflb juizo pa-
rece que nacenii

OraÇm gente forte.- São palavras do Poeta cora
as quaes coma occafião para crattar algumas cou-
fas dos feycos vakrofos dos Portuguczes,animan-
doos, Sclazendo-lhe praça doqueíeus antepaíia-
dos lempre na vida fizerao, affim era dctenfaõ da
ré Catholicíi, como dcíeu Rey.&lua patna , ôc
como ainda que poucoS)2c metidos em hum canto
pequeno do mundo , daqui (c deraó a conhecer
por todo eJlc. por terra de riquezas abundantes,
^ntende a lfldia,aônde tinháo jâ chegada

Camões Commentadosl ^-^j

3

VO's Tortuguefespoucos , quatofortes^
^e ofracopoder voffo naòpezatsy

Uós^que àcujiadevoffas vartas mortes^
A ley da vtda eterna dilatais

^

AIJido Ceo deytadas/aõ asfortes^

^lue vós for muytopoucos que/ejais^

Muyto façais na fanta Chrijiandade^

^e tanto^ó Chrijtotexalías a humildade^

ÇUte o fraco fodn voffò nito pej^ah. Em louvor dos
Porcuguezes entre outras coufas diz o Poeta, que
quando luccede alguma coula de honra, em que
hajáode moílrar ícu valor,& esforço , nãopeiaô
feu íraco poder

, porque poucos le atrevem
contra muytos , & que não eítimando morrer, na
vida dilatáo leu nome,& fama de maneyra, que vi-
vem eternamente , Sc que lílo he negocio do Ceo,
querer Deos que os portuguezes cora ler tão
poucoSjfaçáo tanto na Chnltandade.

''"iiií

A 'Dós ôgeração ae Lufo digo,

^ue taõpequenapaYtejots no mundo

^

Não digo tnaa no mundoimas no amigo^

Curral, de quem governa o Qeo rotundo:

Vòs,a quem naõfomente aígumperigo
Eforva conquijiar opovo immundo,
mas em cooiça^oupouca obediência

t

'Da Madre^que nos Qeos efiâ em efjencia,

A vêf 6 geração de Lufo digo. Continua lua pra-
tica com os l^ortuguezes , aos ^uaes chama gera-
ção de Lufo , pela razão que ácadada no canto
primeyro , oytava i* os quaes diz que laõ muyco
poucos.Sc que ella pequena terra que pofluem he
no curral amigo de thrifto, em hum canto da
Chrillandade. Louva-os da fortaleza, 6c cavalla-
ria,pois nenhuns perigos faó baítantesparaoscí-
torva^a conquitlaua Mourama , a que chama
povoTfnniundo

, que quer dizer povo fujo. Lp u-
va-os também do zelo que tem da Fé de Chrifto
noííb Senhor

, que náo hacoufa que os defvie de
Jua obediência.

ç
A Madre,que noi €m efiâ em ejjencia. He a Igreja

triumphante, lugar dos Bemavenrurados. Cha-
ma-le tnumphance

, porque ós que eftúo nelhí
eftaó em porto feguro. Eitaem q vivemos fe cha-
ma Igreja militante , porque em quanto anda-
mos nella

, temos guerra com tão cruéis inimi^
gós: Diabo, Mundo, ôc Carne.

4
VEdéos Alemaens^fàberhogàdo^

^tepor tão largos camposfe apacenta^
1)0 Siiciejjorde 'Pedro rebelado

Novopafiort^ novafeyta inventai

ytâe^tmfeasguerras uccu^ado,

^einda co c^go errorfè não contenta^

Hão contra ofuptrhiffimo Otomano^

Masporfair dojugojobsrano,

Vede4os Alentaei. Serrou o Poeta a óytayà paf*

íada com aqucUa táo excellcnte féntença » que
Deos levanta aos humildes , 6c derriba aos íober-

bos. E que cila he a razão porque os Portuguezes

em fuás emprefas vão pc>rdiante,Sc os Alemães íi-

cáo atrás.Por guerras teas entende as que faó con-

tra Chriftáos. Cego error faô as herefias. JV/ió coti»

tra o folterhilJimo Ottomano. Otcomanos le chamâo
os Empeiadores de Turquia , do nome de hum
Ottomano de que trazem lua origern. Foy efte

Ottomano chegado á cafa do Emperador dos

Turcos , o qual vendo-fe desfavorecido hella , fe

ajuntou com alguns perdidos,que nunca faltaó, 6c

começou a fazer guerra a alguns lugares com
que fe atrevia nos léus princípios , dos quaes íáoi

fracos veyo em pouco tempo a ler Senhor de

tantas terras , & Provincias,como todos fabemoSi

O que o Poeta diz nefta oytava he , que melhor
fora aos Alemães , Sclngíefes tomar armas con-

tra os Turcos , que andar envoltos em hercíiasi

êc invenções na Igreja de DeoSj

[-" 11
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VEdes o duro Ingles^quefe nomea,

Rey da velhaj&fantiffima Cidade,

^lueotorpelfmaelitajmhorea

(^^em vío honra taô longe da verdadi)

Sntre as Boreaes nevesJe recrea^

]Slova mofieyrafaz de Chrijlandade

^

^ara os de Chriíio tem a e/pada nua,

Mao per titm&r a terra,que erafua*

Setimol

Alli fe haõ depravar da efpada os fios^

Em quem quer reprovar da Igreja o cantol

'De Carlos tde Luis o nome,^ a terra

Herda/ieyÇ^ as caufas naõdajujlaguerra.

E «ao contra o Cynifio , & Nilo rios. Continua

com os Francefes , os quaes diz que fora melhor

gaftar o tempo em guerra contra os Turcos , 8g

Mouros , que contra Chnftâos , pois fe chamão
ChriftianiíTimos. Pelo rio Cynifio fe entende os

Mouros de Africa por onde pafla o rio Cynifio.'

Por N ilo os Turcos
, porque o Turco he Senhor

de Egypto, que o rio Nilo rega. Defte rio le veja

Uedet o duro Ingltz. Entre os títulos que t«m os o que efcrevemos no canto decimo.

Rey 5 de Inglaterra, hum he Rey de Hierulalem, De Carlos,& Luis. Forâo Reys de França valeJ

eftandoeíla Cidade hoje lujeyta, (como he noto- rofiffimos, & Chriílianiííimos. De Carlos trattá-j

rio) ao Turco, o qual entende por Ifmaelita , por- mos no canto primeyro. Do Bemaventurado S,

queaffim fe chamão os Turcos,& Mouros, como Luis baile dizer que foy canonizado por Santo,ôC

fica declarado por muytas vezes. Entre ai boreaes que reza delle a Igreja de Deos. ^

Rexíei/ê rícrf«. He boreas o vento Norte, por neves

boreaes fe entende aqui as partes do Norte , aon- »
de tem fua habitação. Eftes diz o Poeta que fazem ^ , ,

nova maneyra de Chriftandade, levantando novos "O ^^^ ^^^ ^^^tl) daqttelles^^ue em dtlklds\

ritos contra a Igreja Romana , & íeguindo diffe- X^ ^e o vilócio 7io mundo traz conJigOy
rentes fcytas , como fe pôde ver na hiíloria Eccle- Gaftam as Vídas,LgraÕ as divtcias^
fiaftica de Inglaterra. Defta ilha fe veja o que ef- Esquecidos de leu valor anttvol
crevemosnoterceyrocanto,oytava58.

Racemdatyraniatnimtcicms, . .

^e Opovoforte tfm de/l mimigoi

Contigo Itaíta falioJàfumerja

Gl)arda"lhe por em tanto humfaiCo Rey^ Em vícios mil,& de ti me/ma adverfal
A Cidade Hyerofolima terrefiCj

Em quanto eUe nâoguarda aJanta JLey

1)a Cidade Hyerofolima celefte:

'Pois deti.Gallo indino^que dtrey^

^ue o 7iome Chrifiianiffimo quizeflt^

Naõ para defenàelo/iemguardalo^

Masparafer contra ellejê áerribah}

Tm ejue ãirey Jaquelles ejite em àilicias. Quanto mal
íação asdihciasaos homens trattey no fexto can-

to, oytava 96. Nefta oytava torna o Poeta a repe^

tir os males defte vicio , do qual diz que naccm
grandes males , como he aflas notório , & princi-]

pa! mente o torpiffimoda lenfualidade , oqualna-^'

cede ócio , & delicias da vida como diz o Bem««

aventurado S^Jeronymo: Ventrem abo Jijíentum

Gmrãaiheporem tanto. Moftra aqui o Poeta fer voluptas feejuitur gemialium, a lenfualidade procede

Divina permiflaó ter Turcos a terra de que os In- do muyto comer, E S. Chryfoltomo fobre S.

gleles fe intitulão por Reys , que he a Sanca Hie- Mattheus: f^itium Itbidinisf»ciit ex vacantia^ & ocÍ9

ruiãlem, em quantoelies andâo apartados da Fé nafcitur : O Vicio da fenlualidade tem íua ori-

deChrifto. gem doocio. Eo PoetaOvidio; a
Peti de ti Gallo tndigno ejue direy ? Nota também

os Francefes de gente adverfaria do nome Chrif- Otiafi tollaiperière Cupidinis arctn

táo,do qual elles tem hum tão largo,Sc excellcnte Contemptaijue Tnar,tnty& fine luce faces.

titulo, como hechamarem-fe ChnftianiíFimos, de

cuja origem fe lea a noflà annotaçâo no primeyro Onde falta o ócio não hà reynar malícia j 5c |
canto , oytava 15. E porque os Franceles íecha- íeníualidadeeílá a humcanto.
iriáo Gallosno lerceyro canto, oytava 16.

9
/'~\ Mi/eros Chrifiâosipela ventura^

Sois os dentes de Cadmo despar&idoSt

A Chás,que tens direyto einfenhorios ^e Imns aos outrosfe daõ a morte dura
de Chrijiaos,fedo o teu tão largoj&tato Sendo todos de hum ventreproduzidos^

E naõ contra o Cynifiojò" Nilo rios^ Naõvedes a divinafepultura^
Inimigos do antigo nomefantoí Tofjuida de caes^quefempre unidos,

P\



ãe

rs vem tamar a vojfa antiga tenay

izendo/efamofospeUaguerra>

O miferoi Cbri/íãos, Com muy ta razão fe queyxa
loflo Poeta dos Chriíláos,pois tendo obrigação
ter entre íi .paz,6c conformidade , pois he gente

vernada por razão, ôcque íeguehuoialey, que
m tanto rigor lhe manda tenha paz entre íi,

es tanto ao contrario de íua obrigação tem
erra huns com os outros , 6c não fe confundem
r os baibaros unidos , 6c amigos demancyra,
e pouco a pouco vaõ íújeytando o mundo a íi.

Pela ventura jois osdmui di Cadms. Cadmo foy

10 de Agenor Rey de Phenicia. Foy mandado
r íeu pay a buícar Europa Tua filha, que Júpiter

i figura de touro lhe havia furtado , ficque não
-nalíe a cafa fem cila. Cadmo conlultou o Ora-
lo de ApoUo

I
vendo que naó achando lua irmã

iropa , naó podia tornar diante do pay , que aí-

; lho mandava , para lãber que fana , aonde le

ijfazer lua hab;eaçaó.O Oráculo lhe relpondeoi

e acharia no |í;ampo huma vaca > que a leguiíls,

queaondeellaparaflè,alli edificalle. Querendo
4mo por em efteyto o que o Oráculo lhe raaii-

va , achando o lugar aonde havia de editie4ri

iz primeyro fazer lacrificio a J upiter,para o que
ndou léus companhey ros a certa fonte,que pcr-

eftava'. S"uccedeo citar hum dragaó naqucila

rte aonde ellava a fonte , o qual como houve
ta daquelles homens,que hiaô bulcar agoa,chc-

u , 6c matou a todos. Cadmo vendo que leus

mpanheyros târdavaõ muyto determinou hilos

Icar , mas achou- os mortes , & o dragaó lobre

es. Cadmo matou o dragaó. Ellandoneíteelta"

Cadmo , chegou Palias , que os antigos faziaó

:ofa da pjUerra,& diíle-lhe que íemeaíle na terra

dentes daquelle dragaó. Fez Cadmo o que Pal-

Ihe mandou, & logo dos dentes do dragaó Ic le-

ntaráo homens armados, os quaes huns com oui
3s fendo todos irmãos fe matâraó. Conta eíla

aulaOvidio nas Mctamorphofes liv. j. in prin-
3Ío. O noílb Poeta quer aqui moílrar como os
iriftâosfão como os dentes do dragão , que
idmo femeou por mandado de Palias , os quaes
matarão huns aos outros j lendo todos irmãos:
\ue fazem os Chriftâos , pois podendo ter guer-
com gente inimiga, 6c contraria, a tem entre íi

ns contra outros. Divina Sepultura . He o Santo
pulchro de Hierufalem , o qual tem os Turcos
imigos noílos capitães , como diz. o Poeta na oy-
r'aleguinteii

ÍÒ

' T Êàes que tem pOYtifo^pOY decreto

y (T)o quaifaõ tao inteyros ehfervantes')

imtarem o exerci to inquieto^

mtra os povos^quefaõ de Chnfto amantes^.
Ure vós nunca deyxa afera Aletó\

e/emear ctzanias re^ugnantesi

Camões Commentados] i^f
Olhay fe eliaisfeguròs deperigèSf

^e elles^ vósjois vojjos inrmgos.

Entre vèt nttnca deyxa a fera^AkUo, Encime oui
tros fingimentos dos Poetas, haette, quehátrcs
fúrias, as quaes caufaô todas as difcotdias, 6c dela-

venças da vida. Eítas fe chamão Alecto,Tifipho-

ne,Megerá. Ulaaqui o noflb Poeta de huma deli

las, para confirmação do que vay dizendo , que
entre os Chriftâos lempre há dilcordias, ôc inimi-

zades : íèndo tanto pelo contrario iftô entre os in-^

fieis,quecommummenteandáounidos^6c confor-

mes , 6c fe rem guerras he contra ChriítãoS, o que
nos houvéramos de fazer ter guerra contra clícs,

6c trabalhar pelos deftruir de todo. Mas como á
noíla inquietação hc íempre contra n^s mefmosí
lem os dous inimigos huns os noíros,6coutros a el-

les: clles por ódio, qus nos "tem: nós por não ter»

mos pa^ZjÒc conformidade huns com outros.

' I í •

E cobiça degrandesfenhorhsl
Vosfaz ir conquiliar terras alheasl

Naõ vedes,que TafíolOj^ Hermo rios.

Ambos volvem àuriferas arèas?

Em Líbia, AJJiriaJavrão de ouro osfios\

Africa efconde erhfiluzentes^eas,
Movavosjàfè quer riqueza tanta^
'Pois movervos naò^òde a CafafarítAÍ

Se cobiça. Ò intento do Poeta neílà òytava hê
induzir os Chriftâos a ter paz, 6cconformidade,6c
a guerra que trazem entre fi a convertão contra
os infiéis inimigos de noíla fanta Fé Catholica , 6c
fe cobiça os move a delejar conquiíla de terras
alheyasjtm nenhuma parte tem mais com que far^

tar íua cobiça, 6c vontade, que na Afia fenhoreadá.
pelo Turco , 6c na Africa pofluhida dos Mouros.

Naõ veelei,^uePaãolí>t&tíermsriei. Saó rios dc
Lydia Província de Afiamcnor,aquea Efcrittura
Sagrada chama Lud. Crerão os antigos ter eftcs
rios muyto ouro j pelo que entre elles laó muytdj
celebrados , como diz Solino no leu Pblyhiítori"

cap. 15, VirgiHo na Eneida do Paâolo hv.io, Oèi
pinguia culta. Exercentque viri, Pa5intaféiúe irrigai aici

ro. Onde os homens fazem grandes lavouras^ 6c as
terras laó regadas com ouro do rio Paótolo. E dó
Hermo nas Georgicas liv. 2. Nee pulcher Ganges^
(it^ue auro tiirbidus Hermo.Nem o fermofo Ganges j

6c o Hermo turvo com ouro. Aífiria he Suría de
que atrás fica trattado rio canto primeyro,oytava
24. Nefta Provincia , &. em outras de Afia mcnbr
há gente que fazem grandes dehcadezas i áífith dé
ouro,como de outras coulasde máo.com tanto ar^^

tificio,6c galantaria.que não há mais que ver. Peld
que o Poetaaquidiz

,
que neílas partes íavrâodé

ouro os fios. O que também notou Girava ha lua

GeographÍ3í pg.i7j.liv.2.c;ip.ii, aonde tratta da

m
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Afia menof . Defta téita dk Solino fto ieu Poly- E naõ queyraes íowvons atnganlèf,

hiftor. I1V.5. C.12. que comáraó os Romanos prin- q^efeYdes contra os vo_ffbf muy pojfantefl
cipro paraíeus perfumes , & unguentos. O que

também refere Floro liv. 15. cap. 5. porque elta Gregos ^ tracei , Armenioi , Georgianos, Recontí

^ecnceuíãvamuyto deftas delicias. Do tempo em aqui o Poeta algumas Províncias de Chriftáoí

queifto foy fe veja Plinio. He também muyton- que hojeeftaó lugeytasaoTurco.Foy gentefem'

ca de ouro , Sc prata ,
pelo que o epicheto que os pie a delta terra Catholica, 6c firme na Fè, a qua

Poetas lhe daó hechamarlherica , comoencon». hoje em dia deve permanecer em algumas deitai

tràráo a cadapaflbos que por elles lerem»

12,

A Relias invenções f^rasj& noDaí,

T)einJÍYomentos mcrtaes de artúbariat

Jà devem defazer as duras prov&s

Nos muros de Bizâncioy^ de Turquia:

Fazy que torneU àsjilvejires covas

^os Ca/pios montes,& da Scythiafria,

ATurcagêração^que multiplica

j

Na policia de vojja Europa rica.

partes, mas como vivem entre aquella mácanalhí

alguns devem ter alguma defordem.NofloSenhoi

lhe acuda por fuamilericordia. Armenia,& Geor
giana chamada por outro nome Ibéria , íaó Pro.

vincias da Afia mayor , a qual toda he lugeyta a(

Turco.
PreceytosJo Alcorão. Alcorão, quer dizer doutri

na , he o livro em que eftá efcritta a maldita íeyti

de Mafamede.entre outros preceytos tem hum d<

que o Poetíí aqui faz menção,que todas as molhe
res deites Chriftáos deitas partes que parem ma
cho.retor humfólhodaraõde tributo, & de dou

hum, ík de três hum. Sc aonde náohà filho macho

lhe daó hum cruzado de tributo cada anno. Efte

filhos os obriga a tomar fua ley,& os manda criar

& eníinar às coufas da nnliciaj& efta he a gente di

que Ic mais fia.

14

Mj^s em tanto que cegosy&Jèdento

f

Andais de vojfofangueyo'gente injana

1

AvfHellas invenções ferat,& novas. Chama a arte-

lhana invenção nova ,
porque eítc exercício , ÔC

artificio começou no anno do Naomentodo Se-

nhor de 1382. Não felabe quem toyoinvenior,

& foy bem efconderfe , porque íe í"e íoubera feu

nométodás as horas,&: momentos fora maldito,8c

abominado como merecia , porque foy caufa de

náo haver no mundo aquelle esforço , £c cavalla- Não faltarão Chrijiãos atrevimentos
ria que antes havia nos homens. Noí muros de Bj^ Nejia pequena Cafa Lufitana:
zanao,&de Turquia.Byzznao hc Conftantinopla, ^^ ^. -^^ ^^^ marittmos affentOS»
Cidadehoie a principa detudasasque o Turco u y,r : *^j . Ari„«.-v.,.
c^ u

•» t"'»
. ^ r . ofn.r.í<^ Ar ^„rí^ v,.-. HenaAfiamatsquetodasjQberana%

lenhorea , pois neila tem (eu aliento , cccadtyia ,r ^

real. Veja.feanoíraannotação no canto j.oytava Na quartaparte vova os campos ara,

12. ¥ax.ey fjue torne U as filvtfires covas. Como difle EJe mais mtmdo houverajâ chegara*

atrás oytava4. os Turcos que agora faô lenhores

de hu ma grande parte do mundo, ti verão fua ori- Mas em quanto. Louva o Poeta aqui o noít

gera de hum foldado por nome Ottomano , ho* Portugal, ô qual não vay pela ordem das outra

raem de bayxa forte, natural deTartaria,oqual nações;antes em quanto os outros andáo occupa

fe levantou contra o Emperador dos Tártaros, Sc dos em guerras injuítas , eUes as fazem a Mouros

pouco a pouco veyo o negocio a dar no ellado em Sc infiéis , & andaõ íugeytando novas nações en

que hora eftà. O principio foy na Tartaria, a que novas terras,que o Poeta aqui nomea.

çs Efcríttores chamão Scythia,nefta eítâo os Cai- De Africa tem marítimos ajjentes. As Cidades ma

pios montes.O que o Poeta aqui quer moítrarhe, ritimasque o Poetadizque tem os Reys de Poi

qucdevião osChriilãos lançar os Turcos fora de tugal.laó Ceuta, Tangcre,ArziIla,ScMazagaõ. H
Conítantinopla , Sc outros muytos lugares da »a A/ia mais ejue toda íoberba, llto diz pelo muyt
Europa,que tem tomado aos Chriltãos, Sc fazelos que os Portuguezes tem feyto , 8c conquiílado n

recolher aos montes Cafpios de Scythia , donde Oriente,aonde tem muytasterras,6c muy tas Ilha:

vieráo para eftas partes. Deites montes fe vejaa §iuarta parte nova, He America, ou novo mundo

noíTa annotaçâo no terceyro canto.

15
GRegoSyTraceSi/lrmenios^GeorgianoSi

Bradando vos efião^que o povo bruto

Lhe obriga os caros filhos aosprofanos

Preceytos do AlcoraoÇduro tributo')

Emcafiigar osfeytos tnhumanos

yosglQriay depeytoforte,& aflutOj

da qual com as mais partes trattâmos noprimcyr

caiuo,oyravai. Dizque também os Portugueze

tem pé neila pelo Brazil, que poíluem,que he tam

bem huma parte deita America, como fica dito m
lugar allcgado : & como mais copiofamenteodi

zem os Dulogosde varia Hiítoria, Dialog.4.cap

I z. &c 6. cap. 1. Sc Joaó de Barros na lua Afia, De
cad. I. aonde elta elegante oy tava eftà dignamenu

cotnmentada.



Lttfiaàas de Luis de Camões Commentadòsl m

E Vejamos em tanto o que acontece

Aaquelles tamfamofos na vegantes,

^epoh que a branda Venns enfraquece

"Ofuror vao dos ventos repugnantes:

depois que a larga terra ihe apparecCj,

Pim defitasprofias tão con^antes.

Onde vemfemear de Qhrifto a Ley^

E dar novo cojiume^à' novo Rej,

Vejamòfem tante. Torna ô Poeta a trattar o quê
aconteceo aos Portuguezes defpois que hoveraó

vifta da terra da índia , acabada aquella tão traba-

Ihofa tormenta que no fim do ícxco canto contou.

Defpoit ^ue a larga terra lhe aparece, Ftm de fuás

forfias t^o conjiantei. Ella terra larga de que hou-

verão vifta , foy a terra de Calecut , que era a que

elles com tanta porfia , & conftancia buícaváo, Ê
à verdade tudo , havia miíler huma taó compridi,

& importuna viagem , que milagrofamente pode-

mos crer hirem os homens a terras taó remotas,

oíFerecidos a tantos perigos , & trabalhos ,
que os

de que os Poetas tazem tantos medos,como Scyl-

la, éc Carybdis, Acroceraunios,& outros iaó nada

em comparação dos que hànefta taó larga , 6c

enfadonha viagem da índia.

T Afifo que â nova terrafe chegara^^
Leves embarcaçoens de pejcadoreS

Achkraõ^que o camtuho lhe mofiràraõ

'De CalecuttOnde eraõ moradores:

'Para là logo as proasfe inclinarão,

'Porque e/ía era a Cidade das mllhore-s

2)í? Malabar melhor^onde vivia

O Rey^que a terra toda poffuta^

f T<í»íí tjue â nova terrafe chgãraÒ.YÍM m Domin-
go vinte de Mayo de mil quatrocentos noventa &
õyto houveraó os Portuguezes vifto a terra de
Calecut, &(urgiraó defronte de hum lugar cha-
mado Capocate, o qual o Piloto cuydou íer a mef-
ma Calecut. Mas furta a noílaarmada, acudirão
logo quatro almadias de gente da terra a faber que
nãos eraó aquellas.porque nunca as virão daquel-
la invenção , nem hirem a tal tempo àquellas par-

tas. Eftu gente que acudio á nofla armada eraô

pefcadores : aos quaes Valco da Gama fez gaza-
Jhado, & mandou que lhe compraflem do pefcado
que traziaó. Eftesolevaraó a Calecut. O Poeta

Heftas oytavas , que fe feguem defcreve a própria,

& verdadeyra índia , como eu atrás toquey no
canto fexto, oytava pj.

'7

ALém do Indojaz^ò' àquem do Gange^

Hu terreno muygrãde^& affazfamofo^

Repelaparte Aujiralo mar abrange^

Epara o Morte o Emodio cavernojot

Jugo de Rtys diveffos o confrange

Avarias leys^alguns o viciofo

Mafoma^alguns os Ídolos adoraOf

Alguns os animaes^que entre elles fttoravt,

Alem âo Indo jaz» Como atrás apontey no canto

íexto , oytava9z. a terra que os Geographos cha-

maõ índia , he a que eílá entre aquelies dous fa^

moios rios Indo,& Ganges. Os naturaes, Ce vezi-

nhos Ihechamaó por noinc próprio Indoílan.Tem
da parte do Norte por termino o monte Emodio,
que he hum efgalho do monte Tauro , ao qual o
Poeta aqui chama cavernoío »

poríermuyto af*

pêro, com muy ta penedia , & quebradas, a que os

Latinoi chamaó cavernas. Da parte do Sul tem o
Oceaiiu 1 ndico. Do Poente o no Indo: Sc do Ori^

encc o Ganges , ainda queambos layem de huma
paragem contra o Norte. A tei ra que eílá entre

os dous rios, que dizem chamarfe Indoftan, a que

nós chamamos índia, tem diííerentes Reys , 6c

naçôes,com Jiuef entes íeytas, & torpezas,que íe«

na largo contar
, porque huns leguem a peftilen^

ciai kyVA de Mafoma: outros adoraó os Idolosiou-

trosanimaeá : outrostem em fi outras brutalida-

des indignas de fe cfcrcverem. Âlg»m o viciofo Ma-^

foma.A perfeguiçaó de Maforna toy no fim do Im-

pério de Heraclio no anno do Senhor de 6j6.am-

da quenillo há variedade entre os Autores , que

outros querem tofie no anno de 619. &que co-

meçafle em hum lugar chamado Saralo na Arábia

Pétrea , como apontámos atrás no primeyro can-

to,oytava8. Quanto ao lugar de Uia natureza di-

zem que foy Itarip, aldeã pequena de Arábia , ô£

que (eu pay foy Gentio por nome Abdalá , & fua

máy Ht brea chamada Emina gente bayxa. E co-

mo er.i filho de pays diffcrentes ,
querendolhe

hum enfinar huma coufa , 6c «utro outra ficou

confufo , & diltrahidoem fua vida.^ Defpois da

morte dos pays , naófabendo a qualMas íeytas fe

daria,lc à do pay, que era Gentilica» fe á da máy,

que era Hcbrea.Sendo moço criou- fe entre Chril-

táos,vindo a idade em que entendia,como era mal

incluiadojSc perverlo de naturezajajudado de hum
Sérgio hereje Neftoriano , &: de dous Judeus eí*

padeyros» Fez das feytas de feus pays , fie da ley

Chriftá huma feyta diabólica , tomando de cada

huma o que lhe parecia , para bera deluaperten-

çaô, que era ler tido por ianto, p*ra por eíte meyo
ter mando , & poder no mundo , comofuccedea

que em pouco tempo com voz de propheta con*

quidou muytas terras vezinhas.E Como a fua fey-

ta era huraafelladd tirada de diíFerçntes panes, 65

que
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que qualquer homem dejuízo, h de razaó enren-

deria facilmente que era errónea, largou-lhe a ré-

dea a todo o género de vicios,& deu-lhe liberdade

que fizefleni o que quizeffeín , prmctpalróente no
viciodaíenfualidade , quefoy partepara adquirir

a fi em breve lempo meyo mundo. E cfta he a ra^

zaó porqxie o noflo Luis de Camões lhe chama vii-

cioio. Tem lavrado tanto efte mal peftilejícial en^
^rretantas, &taõ diverfas nsçóes, que em compai
ração da gente enganada com-íua leytajlaõ cr.uyto

poucos osque ieguemo-caininho da verdade, que
he noíiaSanta ^Fé Catholica. O que -facilmente íe

pode vtv ,
pois não cré em Chrifto Noílb Senhor

coda a Europa perfcytafnente,&.erli Mafomapar-
íe delia, com toda a Afia, & Afriça,pouco menos^
E mandou no íeu Aícoraõ , que ninguém oulalle

trattar, nem díIputar iobre a lua ley, pondo niílo

grandes penas : no que bem raoítrou como tudo
craó enganos, & falíidades, & que lhe punha efte

barbilho, arríccando-íe, que houveíle homens de
juizo, andando o tempo, que cahiílem em leu en-
gano, 6c maldade. Defte maldito Mafoma, de lua

jorpe vida ;, èí peyor feyta , fe pôde ver hum
curioío capitulo nos Diálogos de varia Hifto-
cia, Dialogo j.cap, 3,

LJ^ bem no grande monte^qtíe cortànâo^

Taõlarga tevra^ioda^fia dt(correi

^e nomes taÕ diverfos vay tomauda^

òegundo as Regiõespor cnde correi

AsfoUtesjaem.âonâe vem manando
Os YiQs^cujagmõcorrente morre

No mar Indicoi& cercão todo opefú

íDí» terrenOifazendo o Cher/ònefo,

'LàiemnòpanâemoMe, Efte he o grande mon-
te Tauro o mayordo mundo, como dizem todos

os Geographos, chamado affim 1, como diz Diony-
fio Alexandrino »cap. 3. por diícorrer por largas

terras, levantada a cabeça como hum touro : ou
corrio diz Euítachio

, por lua grandeza, porque os

antigos chamavão a todas às coufas grandes , tou»

ros.Eíie monte corta coda Afia^fazendo por todas

as partes grandes entradas pelo mar, que parece

ameaçalojôc quererlhe cftorvar leu curlo.tanta he

fuaíoberba, & altivez deíde o Oceano Oriental

ate o mar Egeo. Tem diíFerentes nomes conforme

aos kigarebjôc nações por onde pafia,como diz So-

lino no (eu Polyhiílor. De huns efgalhos deite

monte Tauro, aquePtolomeo chama Imao, 6c os

moradores D'alanquet,& Nangracot,arrebentão
os dous nos taõ celebrados dos Efcrittores , Indo,

& Ganges,mas diftinólamcnie: ainda que os Gen-
tios , comarcãos querem que feja toda huma vea de

agoa , donde veyo a chamarem áquelie monte dos

dous irmãos por lhe parecer que ambos fahiaõ de

hum mefmo lugar. Apartaõ-fc eftesrios logo em
feu nacimento > 6c correm do Norte ao Sul t

def.

fetmK
viados hum do outro de Levante ao t^oente jpòf
efpaíTo de trezentas léguas pouco mais , ou menos»
que he o elpaflb

, que tem a terra chamada Indiaj,

Acabâofeu avrio nt) cabo Camorij , defronte dá
llhaCeyhio , mas defviados hum do outro , como
diz o Poeta na oytava feguinte. O Ganges entra
por duas bocas defviada huma da outra por efpaflb

de oytenta legoas na enleada do Reyno de JBen-
gala,quTe por efte reípeyto fe chama entre os Coí-'

mogi;aphos,/z«»iG<í»^e/ífaí, feyo Gaiigetico, qué
quer dizer enleada do rio Ganges. O Indo entra
na enleada deCambaya, chamada affim do Rey-i
noCambaya,aonde eítá.Vcja.feo que elcrevemos
no canto decimojoytava 106. Da fonte deftesrios
até o cabo Comonj, aonde entráo no mar, haver*
quatrocentas legoas de comprimento.

Cercão toda o nmfo do ttrrtno. Diz que cercão
aquellesrios aquellepedaçode tcrra,de que atrás

fica trattado
, que abraça , & rodeaa índia, Pcfo

do terreno quer dizer aquelle eípaflo da terra.

Fazendo o Cherjunefo. Qiic íeja Chcrfoneío fic^
dito no canto ícgundo,oy tava 54»

';

E^trehuj& outro rio^emgrande ef^ap^
Sae da larga terra huma. longapoataj,

^a(ipiramidal^õjue no regaço

^Domar^com CeyiaÕInfula confrontai

Ejunto donde nace o largo braço

QangélicoiO rumor antigo conta^

:^ue os vi[inhos da terra moradores^

^0 cheyrofe mantém das lindasfioyes^

Entre ouvt, éf outro rio. Delcreve a figura qué'
iaz a terra chamada Índia , rodeada daquellestáo

illuftres,& celebrados rios:Indo, Sc Ganges,5c co-
mo ambos acabáo feu curfo defronte da Ilha do
Ccylaõ.

Ponta pyratntJal. Ponta aguda ao modo de pyra>»

mide,quehe huma columna quadrada muyto lar-

ga no pé , a qual quanto mais vay lubindo íe Vay
adelgaçando de maneyra,que fica com huma pon*
ta muyto aguda , & delgada a modo de fogo , que
parece fubir às nuvens. E aflim le diz de , pir que
he o fogo,porque no leu fubir o imita.Eftas pyra*i n

mides coftumaváo antiguamente os Reys de
Egypto , as quaes lhe ferviáo de fepulturas. Eraó
huns Edificios muyto altos,& lumptuofos,que os
ditos Reys faziáo para moftra de fua grandeza , 6c
poder:diis quaes as que eftaváo na Cidade de Meni-'

phis erão de tanta grandeza,que laó contadas en-
tre as fete maravilhas do mundo.

lunto aotiilenace o largo braço Cangetico , o rumor
antigo cor/ta. líto melmo diz Solino no feu Poly«!
hiftor. cap.(55. aonde acreccnta, quenaó fomente,
efta gente le íu (lenta cm íiias terras com o cheyro
das flores, & frutas, mas que quando caminhão as

levaó comligo, & dcfta maneyra vivem, & andaô,

fie que em lhe faltando morreu». " Mat
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MÃt agora de nomes^é* de ufançat

Novosj^ variosjaô os habitantes^

Os 1)eJtjsi os 'Patànes^que empofjança

25í terra,^gentefaõ mais abundantes'.

2?^ canijs^OrtâSique a e(peranca
Tem defuafahãfaÕ nas re/onantes

Jgoas do Gangejê aterrada Bengala

j

fertildeforte^que outra naõihe iguala^

Os Delijs, os P<írár»ei.Delijs faõ os moradores do

Reyno Delij metido pelo fcrtáo dentro:cem miíy-

:as Cidades, 6c muyto ricas, de muyto tratto, Sc

Lufadas de Luís de Camões Commentadosl

O Reyno de Narfingapoderofo

Mais de ourot&pedrasjqm defortegente,
jiquife enxerga lã do mar mdofo
Hum monte alto^que corre longamente^

Servindo ao Malavar deforte muro.

Com que do Canarâ vivefeguro.
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O K^yno de Cambaya bellieofo. O Reyno de Gu'
zarate he o que chamamos commummcnte Cam-
baya. He muyto grande, & cheyo de Mouros, Sc
Gentios,tem muycas Cidades, & portos de mar de
muyto trattOjSc negocio.He a gente defte Reyno
muyto béllicoía , pelo que muytos vivem lem fe

quererem fugeytar a R^y , nem a Senhor algura,

antes íazem continuamente guerra aos Reys de
. Cauibaya, os quaes não podem levara melhor del-

oncurfo de mercadores. Foy antigamente eíte
igj, porque tem muytas Cidades, & lugares fortes.

R.eyno de Gentios : dos quaes alguns que hcâraó

tra memoria de fe verem privados de fuás fazen Jas,

Bc terra, andáopelo mundo comoliganos,deícal-

fos, & dcfpidos, & lem coufa alguma nas cabeças,

cingidos com grandes cadeas de ferro , & cheyos

de cinza,pedindo de porta em porta: faó tidos dos

outros Gentios por lantos , ôc lhe fazem grandes

síinolas.Efte Reyno Deli he muyto grande , ainda

3ue muyto menor hoje do que já foy , porque as

erras do Hidalcaõ , & Cambaya foraó também
uas com as quaes felhe levantarão algum Capi-

;âes,nomeando-re Reys.como hoje íe chamáo.He
jcnte btllicofa , tem muytos cavallos , & elles faó

lomens de cavallo. Dos Patanes fe cícreve , que
"aó tantos,que não tem numcro.Traz-íeporpía-

:icanaIndia,quando fc ajuntaõ para algum fey to,

e fe põem ao longo de algum no que o efgotaõ.

He bom encarecimento. O Poeta moftra nefta

jytava íerem em gente , 6c terra poderolòs , 6c

muytos. Decanijs (a« os do Reyno do Hidalcaõ, a

queoslndoschamáoDecaõ. Tem Rey Mouro,
mas os moradores faó pela mayor parte Gentios.
He Reyno grande pelo íertaó dentro. Tem tam-
bém bons portos, com grandes trattos , 6c merca-
dorias,quegaftaõem terra firme. Nefte Reyno
3Ílà Chaul,Dabul,Goa,6c outros muytos lugares,

5UC hoje conhecemos por fama. Orias faó mora-
iores ao longo do rio Ganges.
E a urra de ^gala. Efte Reyno de Bengala he

:hamado affim do nome de huma Cidade princi-

pal do mefmo Reyno. Eftá efte Reyno ao longo

aonde iedefendem,6coíFendem, porque laó gran-

des homensde cavallo. Nefte Reyno elláaCiaade
de Dio, fugey ta aos Reys de Portugal. He táo ri-

co, 6c poderofo efte Reyno, que tem ElReyde
Cambaya vaílallos feus que tem mais de oytocen-
cos mil cruzados de renda. E com todos elles foy
vencido por poucos Portuguezes. Defte Reyno
de Guzut ate eicreve Juftino , que foy antigamen-
te Rey Poro grande cavalleyro muyto esforçado,

6c bellicolo , como diz o noflo Luís de Camões.
O Reyno dt Narfwga poderofo mau cPouro , (ape-

dras. O Reyno de Narfinga chamado por outro
nome Bilnagá, dagrandiíTiuía Cidade de Bifnaga
tabeça,& Metropoli do Reyno,pelo concurlo, ÔC
ttacto da gente , 6c pela abundância de todas as

couíás neceflarias,he muyto grande,6c muyto rico

de todas as coulas,principalmcte d*ouro, 6c pedra-
ria,que ie vende na Cidade de Bifnaga,aonde veui
de Pegú. E no próprio Reyno há huma grande
mina de diamantes , 6c dizem que he huma terra

muyto grande donde fe tirão os melhoresj 6c mais
efti.nadosdo mundo. As molheres defte Reyno
fe faó pobres delpois que enviuvaó laó obrigadas
a queymar(e:5c le laó ricas,antes que fe queyuiem,
coftumaô agaftar todos feu» bens em banquetes, ÔC
fellas com feus parentes:6c muyto V€rtidas,6c con-
certadas fe lançáo no fogo , 6c a cinza le fepulta

com a dos maridos. As que fenaó querem quey«;

mar lançaó-as fora da terra,rapando-lhe primeyro
as cabeças à navalha , que he linal que tem de naõ
fazerem o que fualey , 6cc©ftume da terra manda.

a coita do mar contra o Norte
,
paflapormeyo Asquefaómoças,6cbemparecidas,felenáoquey

ielle o rio Ganges , he Reyno muyto abundante,
krico, 6ctcmKJuytos, 6c mwy grandes lugares.

Nefta paragem dè huma , 6c outra parte do Gan-
ges he tudo povoado de Gentios idolatras , 6c
quepoem toda (ua íalvaçáo nas aguas do Ganges,
como fica dito.

21

O Keyno de Cambaya bellieofo

QDizemquefoyde Toro Reypotente)

maõ,coftumaô osparentes,porlhe fazerem favor»

polas cm certas cafas de ídolos, que para ifto teni

jà deputadas, aonde eftáo ganhando com feu cor-

po para íl ,6c para ajuda de concertar aquel la cafa

dos ídolos. Eftas gaftaó certas horas do dia em
danças, muficas, & outros exercidos defta calida-

de, o tempo que refta deftesbayles, 6c muficas,

gaftáo na outra torpeza. Bem fe moftra a grande
bruteza , 6c ignorância deftes , pois gaftaó íeu

tempo defta maneyra , como faó eftes, he gente

pouco beííicofa, como aqui diz o Poeta, Tem efte

Kçyao



^eyno diffêíentesScnlTOres l que o govcrnâode

muyto ptquenos eftados ; & como he gente de

pouca fé, ja toda aterra fora fugeyta ao mais podc-

xolQ, fe a natureza naó atalhara a cobiça dos ho^

mens cora grandes rios, lagos, montes, & defertos

habitados de moytas, & grindes feras, que empe»

dem a|>aflagem. E principalmente bum monte,de

que o Foeta aquifa,z ménção,o qual por fergran-

diílirnoj Sc muytoaípero, nãotem nome próprio,

KiHschama-leGate , que he o nome entre elles

gerai pai-a diaer ferra. Êlte monte corre do Nor-
te ao Sul;, pela cofta do mar l«mpreá viíladelie,

até hir fenecer no Gabo Comonj ,
por efpaço de

duzentas legoas,poucomaiSíOU menos. Entie eíia

ierrade Gate, ôc o mar. «ílà huma cmta de terra,

'que íerá larga de dez legoas , tem alguntaspartes

pouco mais, ou menos, a qualfe chama Malabar,

que terá de comprimento comooytenta legoas,

aonde eftà íicuada a Cidade de CalccutvEíle Gate

í;rve aos moradores do Malabar de muro , & dc-

fenfaó contra os mor^ores do Reyno BilnRga ve*

linhos,

D Aterra os natwraes lhe chamão Gaíe^

'T>opè do qualpequena quantidadet

Se el^.nde humafralda ejíreytanque combate

5D(j in^r a naturalferoúdadex

jelqiíi de outras Cidadesfem debate

Calecut tem aiíluftre dignidade

2)<? cabeça de Império rica^ ér bella^

Sammmfe intitulla o/enhor delia

^

. Samerim fe intitula Senhor ãdU. Samorij he ô

nomeappellativo do Senhor do Reyno de Cale-

cut,o qual nome foa tanto como Emperador,por

eile fer o mayor Rey de toda aquella coíla. A ra-

Eáo deite nomeie veja no z.canto,oytava 51.

C"^
tíegada aff ta ao ricoJenhortò<t

j, Hum Tovtuguezmandado logopartey

Afazer fabedor o Rt^ygentio

^

lDí2 vindaJua a taõ remotaparte'.

Entrando o manfageyropeito rio,

^ealh nas ondas entrada não viflaaYtt^

Açor^0gefio eflranho.o trajonovo^

Fez concorrer a velo todo opovo*

Hum Tortugmz. mandado logo parte. Diz Joaó de

Barros que mandou Vaico da Gama ao Piloto

Mouro por lingoa com hum Portuguez.

E
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Ntre a gente,que a velocomorria^

,Se chega hum Mabometa^^ue nactd»

^^'

Fora na regiao de Berbéria^

Lâ ondefora Anteo obedecidoí

Oupela vtjinhançajà teria

O Reyno Lufitano conhecidOt

Oufoyjâ affinalado ae feu ferro.

Fortuna o troxe a tão longo deflerról

Entre a gente i ejue a vello concorria. Eíitre OUtraí

peíloas, queconcorriaô a ver os Ptjrtuguezesquc

Vafco da Gama mandara. Succedeo vir hum
Mouro,natural de Berbéria, da qual foy Rey an-

tigamente Anteo filho da terra, o primeyrofun»

dador da Cidade de Tangere , como fica dito na

canEo terceyro,oytava 76. Efte Mouro diz o Poe-

ta , que conhecia os Portuguezes , ou por fer vczi-

nho de Portugal , ou porque por ventura leria ]á

em alguma elcaramuça,ou briga mal trattadodos

Portuguezes pela contínua guçrra que tem corn

os Mouros»

EM vendo o menfageyrOi<€cmjucmãd

Rofio^como quemfabe a lingoa Hifpanâ^

Lhedíffe-.quem te trouxe a eftoHtre mundo,,

Taõlouge da tuapátria Lnfitandi

Abrtndojhe refponde o mar profundo

^

^or onde nunca veyo gente humana^

Vimos bufcor do Indo agraõ corrente^

Wor onde a Ley divinafe oírefente^

Espantado ficou da graÕ viagem

O Mouro^que Monçmdefe chamava^

Ouvindo as oppreffoes^qm napaffagem

iJfomar^o Lufitano lhe contava:

Mas vendo emfim,que aforça da menfagem^

Sòpara e Rey da terra relevava^

Lhe diz^que ejlavafòra da Cidade,

Mas de camirtho^ouca quantidade^

E^ie em tanto que a novme chegaffi

^Defua efiranha vinda,fe queria

Nafua pobre cafa repoufajje,

E do manjar da terra comeria:

E depois quefe humpouco recreaffe

Com eliepara a armada tornaria,

^le alegria naopôde fer tamanha

j

^.e achargente vifinha em terra epanhal

E tjue em tanto ^ae a nova lhe cbegafje, Lu is dfl

Camões naó conta jílo táo pontualmente como

Joaó de Barros diz Decad.i. I1V4. c.8. que Valco

da Gama mandou piloto leu momo, ficcomclls

humi



Lufadas de Ltils de Cãmoes Cõmmentadoí. %q i
hiltn degradado Porttiguez, os quaes não achando Poeta , a qiial deipoís de morta foy'Orpheo buí-
aEKRey em Calecut, o foraóbufcar a hum lugar, car ao inferno. E contaó delle os PoetaSjquepo-
que eílava cinco leaoas de Calecuc ,& aue á volta de tanto lua- mufica com Plutaô íenhor do inrcr-
que eílava cinco legoas de Calecut ,& que á voJta
veyo entre outris^ teytores , & arrecadadores da
fazenda d'El-Rey , eíle IVIonçayde de Berbéria,
de que falia o Poeta. O qual por ter conhecimen-
to do Piloto oagazaihou hunia noyteemfuacala,
juntamente com o Portuguez. Eíte JMonçayde,

no,que lha relbtuhio:mas com condiçáo,queeni
quanto faiTe naquella paragem , náo olhaiiepar»
tràs.O queellenão podendo acabar comíigo,tor-
nou a perder Euridice. Rhodopc he hum monte
de Thracia , donde o Poeta Orpheo era natural.

íegundo elle depoi's dizia era natural do Reyno de Veja-ie a noíla annotaçâo no terceyro canco, oy^
Tunes ,& tivera já communícaçâo com os Portu- tava iz.

"*

guezes na Cidade de Ouraô , com os quaes trat-

tuu naquella parte. Peloque como vioos Poi-cu- ^^ j-

guezes, fe alegrou, & deíde o diaqueencrou nos T"^ Lk comeca^ô gente^que anatma
nolíos navios Hcou taó familur,&am.go dos nof- Sl^ Vizinhafez de meu Paterno ninbs com tanta lealdade que em tudo os fa voreceo, g«, ^efivao tad rrandeJque vern.L
Sc ajudou :& tanto (e entregou em fua amizade, D-^ ^ i ^. ,

'"'* 7"'^ <^5'-/
V
*

quefe veyo com VafcodaGfma aPortupal,aon- ^^Jj''^'^^ '''Meterdes tal cammho?
" '

r^'
.

.V ^ ^ ,
,...,,

_ Naohejemcaufinaõ ocultará- efciiray

lho

de recsbeo a Fé de NoíTo Senhor JeiuChriíto, ôc
nella morreo.

OTortuguez aceyta de vontade^

O que o ledo Moncaiãe lhe offerece.

Como fe longa forajã a amizade

^

Com elle come^^ hebe^^ lhe obedcce'\

Ambosf tornaõlogo da Cidade^

Tara afrota^que o Mouro bem conhece

j

Sobem à Capitania^à* toda a gente

^

Monçaide recebeo benignamente.

Vir dolonginco Tep^ô" ignoto Minho,
Tor mares nunca de outro lenho ar&dos,
AReynos tão remotos,^ apaxtados.

Niahopaterm. A patrja.Sí terraaonde cada hum
nace.Tcjo.ôc Minho faõ rios aílás conhecidos nef-
tas noílas partes. Lenho toma aqui pclanao, fi-
gura utada entre os Poetas.

Per maret n^tnca 'Pontro arados. Veja-fe o qu3 cf-
crevemos no primeyro canto, oy tava primcyra.j^
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DEos por certo vos traz porquepertenàe.
Algumferviço feupor vós obrado

i

O Portuguez. aceyta ãe vontade. Parece que foy
jermiíraó Divina citar aqpelle Mouro naquellas ^.^ ...... ,.,,^, ....,, .^^„, .^^, „^.
>a.-tes para proveyto noílo & affim logo Noflb Tor t(fo jó vos guiaM vos defendeíenhorimprimionoanimodosPortuiíuezeshum cr» j^ ,

""' "^[.1*='^^^^

»mor, 6c confiança em fuás palavras, que \^1^^
"Donmtgos domar do vento trado

laverfe criado com elles. Elle foy tal com a nofla
jente, que fe elle não fora, por ventura aconte-
:era á noíla armada algum defaítre , como ve-
emos'Jpelo que adiante aconceceo.

Sabey^queejíaisna Índiayondefe ejtende
'Diverjopovo/icoM'profpeyadOi
'De ouro luzente,&jina ^eàrariãy

L heyrojuave^ardente ejj. eçiuria.

Capitão o abraça em cabo ledo%

_ Ouvindo clara a lingna de Cajlella,
funto de fio apnta,&pronto,^& qiisdâ^

FeHa terrapergunta,& coufas delia:

^lalfe ajuntava em Rhòdope o arvoredo
fó por ou vir o amante da douzelia,

Euriãtcejocando a lira de ourot
Xoda agentefe ajunta, a ouvir o Moídro,

fLual fe ajunta em Rhoàfe o arvoredo. AíTim con-
oniaa gente a ver,Scouviro Mouro iVlonçflyde,
orno ie conta de Orpheo que com fua viola at-
rahia homens

, pedras, arvores , & outras coulas
ifenijcas. E que fazia, que o? rios íe detiveflem a
uvir fua muíica. Elle Orpheofoy cahdo com hu-
amolherpornoms Eurydice, comoaquidizo

,32.
Sta Trcvincia^cnjo porto agora
Tomado tendes^ Malavar/e cham*

^0 culto antigo os Ídolos adora
^ue càpor e(ias partes fe derrama:

T)e dtverfos Reys hemas dekumfâ foré
Noutro tempo^^jegundo antigafama^
Seramà ^erirnalfoy derraàewo
Rey^que efie Reyno teve união,& inteyrol

EJía Provinda cuja porto agora. De'Malavar^rrat-
tamos largamente ncíle canto, & no cantOjfegun-,

do.oytava 52. A razão porque ícndo hum Rey fó,.

ledividioem muytos,he,que fendo SaramâjPery-
mal Senhor univeríiil defta Província, aconceceo
que"daquellas partes do mar roxo veyohumMou*
VQ tsr a Calecut , o qual tomou grande familiari-

Cc dade



sor _ Canta Setlmõl,

dadecomPerymalvêííooi palavras, de que devia trezentos vezinhos. As cafasfaõ.oíi de pedfa,ou de

ler abLind%ncin,lhe períuadio fofit; Mouro,& qui- ladi ilhojmas de pouca impoitancia, O íeu territo-

Zcflc ít gyir a íey Ca de Maíoma.O ['erimal engana- no não dá fiuyío algum , nem tem arvore , nem
do cou) as razoes do Mouro , dcterniinoudeyxar couia que prcítc. Farece ler caítÍRO de Deos: lò~

ludoemvida, & ir morrer Santo, como o Poeta

aqui diz, viíitando a caía do íalio propheta Mato-
ípa. ORçyno dividioenue alguns parentes : fez

Key deÇananor a hum, de CeyiaóòLitroj8<; a oli-

troi deu outros lugares , como conta Luis de Ca-

môes nefte canto. Ainda que Joaó de Barros diz:

que o dividio lóniente em trcs partes, & a hum fo-

nuntc eítao hunias poucas de palmcyras, coula de

mcyalcgóa da Cidade,que daó tamaras.Nelle mal-

dito , & triflc lugar elta o corpo de Mafoma , cm
huma Mcíquica grande, cem grande abobada , ÔC

coluínn3s,& com mais de trcs n)ii alampadasaceias

continuanvente. E-fcrevi iftoaqui.porqucjoaóde

Barros , Sí outros muytos tem para fi que o corpo

brinho íeu deu Calecut , com eíla condição, que de Mafoma crtáíepulcado em Meca.He erro, por-

os outros lhe obedeeeiTem,& efte tiveflc titulo de que bumLoduvico Romano affirma comoteíte-

Samory,nonie de eftado, 6; dignidade, como en- munha de vifta iftoqueeu tícrevoem hum tratta-

tre nós o de Emperador. Êflas couías vay o Foeta do,quefezde huma compiida peregrinação, & af-

contando pelas oytavAS feguintes muytq clara

mente.

P Orem como a efía terra então viejfem

"DíJã do ceyo Arábico outras gentes,

^e o culto Mãhometico trouxefjem,

JSÍo qml mt^ injittuiraó meus parentes:
8ucct;âeô^que pregando converterem

O T^erimaljefabios ifê eloquentes^

Fa-zemlhe a ley tomar comfervor tanta,

^ieprofupoz de nella morrer/knto.

íitíi o aíSrmaó owtros muytos. E o mcfmo ouvia

hum Turco denaçaó
,
quehavjá eftado naquellaí

partes.O qual me aftirmou,que ern Meca náo ha-

via mais que huns poços de agua, aonde di?.iaó que

ie cofiumava lavar Mafomia , Sc queos que hiaóf

Meca em roniaria,náo hiaóraais cjuea lavaríe, & 5

burriíarle com aquella agoa : com aqual cuyda-

vão que ganhavâo grandes b;ns, & que com eft(

lavatório Hcavão livres de culpa, & pena. Aindi

que náo falta qtsem di£r.-5,que o Teu nialdito corpo

o comerão os cáes, n<í Cidade de Marrocos; & qu<

delle naó ficou mais que huma pernarque vulgar

iticnre chamaô çamartaó de Mafoma. Ecoproíí

toaconteceo le conta nos Diálogos de varia Hií

De Udo fejo Arahice* Seyo Arábico he o mar ro^ toiia Dialogo j.cap.j.

xo, como lhe chamamos commummente os Hei- ,-
panhoes. Chama-fe íeyo Arábico, por correr efte

'

_. >-, , • «^ ^ y-,

íriaraolongo da terra Arabica.Dos Mouros huns A Bu7ttCochimM a OUtroCamnor,

lhe chaaiaó mar de Meca: porque perto delle tem /% AqualChaie.a qual Ilha da Timntâ
a cafa de abominação de Mafoma: outros Ihecha- A qual Couiam,a qual do Cratigmor
maó Baharcorzum , que quer dizer, mar ferrado. £, omais^ã qtitmo mais [erve^ò' Contenta',

Veja-íe a nofla annotaçáo no canto fegundo , oy- fíumjò moço,a quem tinha inuyto amor.
lava 49.

34

N/^os arma/j' nellas mete curlofo

Mercndoria.qug tf-ffereça rica,

''Para ir nellas afer Religiofo^

Onde o 'Profeta jaz, que a ley puk/ica:

Antes que parta^o Reyno poderofo

Cosfeus repartc^pcrquenão lhefica

Erdí-yro proprio^faz os mais aceytos.

Ricos depobresJivres dejogeytos.

depois que tuao deu fe lhe aprefenta

Tara efte Calecutfomentefica.
Cidadejápor trato nobreço" rica,

/i hum Cochim. Deftes lugares que aqui o Poci

nomea, §ceu tenho jâ tiattado,fez efte Mouro r<

partiçaó,& differençade eftados, como aqui diz

Poeta. E a Cidade de Calecut deu a hum moç
leu íobrinho,a quem tinha aff. yçaó, com titulo d

Samorim,como fica dito atrás.

/í (^ual a ilha da pimtnta. A ilha da pimenta 1

junto a Cochim. Chama-ie Reyno de pimenta, o

Onde. o propheta jaz cfue a hy puhlica.Defyo^s que '^^^a ^e pmienta , por haver muy ta nella ainda qi

PcryiTia-l repartio o feu Reyno pelas peílbasque

quiz, ie embarcou levando comfigo muytas nãos

earregídas de efpeciaria para otferecer na cala de
Merq., mas antes que chegaflefe perdeoaarojada,
êcelle junramíntccomella com toda a riqueza que
levrva. Pelo propheta que a ley publica, entende
Mafoma. f^ir-intoa Un fepultura eftâ cm hum Ui-

f-ar chamado Mcdinathabi , diftante do portode

Judapoi' eipaílQd-edozt; legoas , terá efte lugar

em outras partes do Malavar a há também ei

abundância.

34

Sta lhe àâ c'o o titulo excdlenie

_> T)e Eniperãdor-,q (abre os outros mad
Iftofcyto.fepar te diligent e

Fará cude emfanta vida acabe,& ande:

I .*9Um
f'



Lu/iadaf âe Luís àe Camões C^mmcntadòíl àof?

B daqUífica o nome depotente

èamori^wais que todos dignoj& grande

^

Ao moço,& defcendentestdonde vem

MJiej^ue agora o Império manàa^&tem,

.37

ALey,dagente toda rica^érpobre,

'Defabulas compojias fe tmagmay
jlKmõ núi\t§fomente hujnpano cobre,

Aspartes,que a cuhnrnatura enfna^

*Dons modos ha da gente^porque a nobre

J^ayres chumaaos faõ^è menos dina

*^oleas tem por nomeia quem obriga

Aley não mtjiurar a cajta antiga.

algum Poleájhe tida pOr cIanada,pelo que os Nay«
res a Icvâo ao campo , 6c a matâo ás cutiladas: & o
Nayreque traíca com Poleá tem pena de morte,

Efte tocamento luccede muytas vezes por tra-

veflura dos Poleàs , queemdous mezesque tem

para andar por onde quiferem , fazem mil toca-

ínentos dcíles. O Pole*a nunca pôde medrar, neni

ter mais , nem ter outro grão de honra, llto quec

dizer o Poeta no fim da oytava , que náo pódeot

mifturar a cafta antiga. Como lediflera, náo po-

dem ter outra vida, nem outro officio difíerentc

de feus antepaíiados.quc moítra na oytava íegmn^

te.

T) Or<^os q ufãraS fépre hum mefmo offici$

T>e outro naõpodem receber confonn^

Nem osfilhos terão outro exerciciot

Senão defeus paffados atè morte:

*Para os Nayres he certogrande vicio

j

^ejiesferem tocados de taljurte^

^le quando algum fe toca porventura.

Com ceremoniés mil /e alimpa^^ apurdi%

59

DEflafrteoJudapopovo antigo

Naõ toca>va nagente de Samariaj

A ley âagente ío-iá.Moftra neíla oytava Como ôs

fnoradores de Calecut aflim ricos , como pobres,

íaó Gentios Idolatras , os quaes crcm em mil fa-

bulas , & invenções, nniyto dados a agouros , &:

guiados por qualquer imaginação. Hayrn chstma-

4oi fao. Nelte Malavardizo l^oeca, que ha dous

géneros de gente , huns nobres chamados entre

clles Niiyrcs: Ôcoutrob Poleas gente b;iyxa, Sc vil,

Eítes Nayres vivem do felano que lhe da El-

K.ey , 6c náo lhe fcrvçm de outra couía íe não de

lua detenção,&c guarda,em tempo de guerra,para _
a qual elies iaó muy to atrevidos. Andãoconti- J\4aisejhanh€zas inla^das que digo
nuamente com fuás eipadas , & rodelas , & alguns ^efa terra vereis de uíança varia:
trazem lanças, & outros arcos,&: frechas, 6c as ef- q^ Nayres fós ím dados aoperip^o
padas nuas. Êítesacompanhãolempre os Reys,Sc ^^^ ^^ •*

f^' j^/:,..j^ , .^- ^ri.*« ....:>»
t- - ,L„ 1 T-^ u ^ „ J„.-..* ujas armasJos defendem da contraria
lao-lfieniuyto leaes. Tem huma ceremonia entre 7; r ^ r, ^ r 1 j
fi, a qual guardáo muy pontualmente, ôc he nao ^''nda ofeu Rey,trazendo fempre ujada

conlencncm fer tocados de algum FuUeá. Pelo NaeJquerdaaadargaf^nadireytaaeJpadA
quecoftumão os Polleàs , quando vão pelas ruas

hir bradando
, para que os Nayres ie deiviem dei- N^í toava n$ ptvo de Samaria. Por ferem Ido^

les, & clles fogem em vendo hum Nayre, porque latras , como (e conta no livro dos Reys > 6cJo«

temem que o mate. Eites Nayres forçadamente lepho nas antiguidades liv. 15. c.7»

liaô de ler de linhage
, porque nem o (eu Key pôde

fazer Nayre. São homens muyto temperados no .q
comer, porque commuyto pouco que Ihedà El-

rt t
' r ^

Rey íe luítentaó , & o iervem de dia , & de noyte, T> RamenesfsLÕ osjeus ReligiofOSi

náo temendo trabalho nem perigo algum. Não Xf} Nome antigo t^ de grandepremmenCía,^
' podem caiar por ley do Reyno , por elhrem pre(- Qhfervao OS preceytos tamfamofos
tes para qualquer lucccflo do ílcy , eu da guerra, qjfg hurf>j^qfie prtmeyro poz nome âfcienciai
E he mayto para notai" , que quatro , ou cinco jy^^^ matãocouíaviva,^ temerofos
Nayres tem huma manceba com quear» conver- ^-p, . . .^.^jm.^^^ltiyn/icMrlA-^ T - ^as carnes tem grandiytmaaDjtinencia,

Somente no venéreo ajuntamento^

Tem mais licença^& menos regimento»

BramenesfaÕ 01 fetii reUgio(o(. Os Malavârèschá-^

çâo, lem haver entre elles briga, nem defavença,

nem íinai ds ciúmes, mas concertáo-iéaos dias,Sc

ftefta maneyra vivem , fem ninguém os ouvir.

E todos elies mantém a mancebajuiitamente.

Poleàs tem por nume. Os l-*oleas Ihõ homens la«

rradores, vivem em lugares apartados, aonde não mão aos reiigiofoá Rramcnes. E eftes laó os Go*
anda gente. São péla mayor parte efcravos dos vernadores , óccozinheyros dos Rcys da terra, 6£

Nayres.porqueos lerv'em,8c lhe apanháo Tuas no- que temcuydado das calas dos ídolos , nem pó-

vidades, & quando fallâo com elles para lhe man- dcm ter outro , falvo for d 1 geração do mefmo
darfazer algUm ier*/iço j cheglndoa fuascafjs fe Rey dequcle poílá fiar. Os quefecrião para Bra-

kvãOjSc velteiu outro fato.Se alguma Nayra toca, menes , como laõ de idade de fete annos , trazení

Ce 2.
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2Í3^^ Canto Setmi,'
hum tiracolo ao pefcoço de correa de hum ani- 7^ vinhaopelas ruas caminhando^
mal, aqueelles chamáo ChrifnaMergan, quehe " • ' .

.. »

Gomo hum afno íyjveftre,a qual ha de fer larga de
dons dedos,& crua cõ pello. Delpois que lhe lan-
çáo eíbe tiracolo, lhe mandão, que dailia Ictean-
nos não coínáo Bettle. Como entrão em os qua-
torzeannos, tiraô-lhe a correa do Chrifna Mor-
gan, & poem-lhe outra de linha dobrada de tres

Éios: & eíta a trás toda a vida. E quando lha lan-'

^ão fazeni-lhe muytas cerimonias, 5c ficão Bra-
menesj&daiii por diante pódera comer Becele.Eí-
tes Bramenes leguem a fcyta do philolopho Py-
thiigoras: o qual entende aqui o Poeta por aquel-
ias palavras , de hura que primeyro pós nome à

fciencia : porque efte íby o primeyro que enfinou
Philolbphiaeiwítalia. Pelo que foy tido naquel-
ias partes por Deos, tão grande era a reverencia, Avifia alegra aopovo alvoroçado^
& rêfpeyto q ue todos lhe tinhão. Eftes Bramenes O remo ComPa^aãofere frio
não comem carne,nem peícado.nera matão couía Agora G mar/depois o frefco rio.
viva como aquidizo Poeta.Só nopeçcadoda len-

t '
'

lualidade ísó delenfreados.

P^enereo ajuntamento. A íenfualidade chamada aíl

fim , de-Venus , que os antigos tinhao por Deola
da luxúria.Do Betcle.de que neílaannoraçâo fiz

menção , íe veja o que eícrevemos ao diante nefte
canto.

Roacados de todofexo^à' idadey

Osprincipaes.que o Rey bufear mandara\
O Capitão da armai^a^que chegara.

Rodeados de todo ojexo,& idade. Rodeados de ho-

n;cns,niolheres,moços,Sc vellios.

45
% yr As elle^que do Reyjà tem licsnçít

XV £ "Para defembarcar,acompanhada[ .

^Qs nobres Tortuguefesjem deten£a,^

Tarte,de ricospanos adornado:
"Das cores a fermofa dífferença^

4í

GMraesfaô as mulheres^masfámenU
Tara os dagèfaçao de/eus maridos^

IDitofa condirão^dítofagente^

^lenaõfãodecuymesoffendidos:

EJies^^ outros cojlumes variamente
Sãopelos Malavares admitiidos^

Aterra hegroffa em trato^à' indo aqutla

^e as ondaspode dar da China ao Nilo.

(jeraei Uõ 4t molheret. Entre os Malavares naõ
}iàciunies,porquehuraamolher hede tres,&qua-

tro;os quaes a mantém,& andaõ aos dias lem nun-
ca entre elles haver difíerença , nem defavença.

Quando cftá algum dentro com fua manccba,teni

a rodela,& eipada á porta, por final de eUaroccu-

Píida à caía , o que bafra para não haver quem falle

palavra, nem procure entrar dentro. He terra de

grande tralio,& de muytos mercadores, & muyto
ricos ,

peio que fc aclu em Calecut tudo em abun-
dância. O que o Poeta quiz moílrar por aquellas

palavfras.Em tudo aquillo,quc as ondas podem dar J^ ^'^ ^^^^"'^ ^'('^ braços o levava^

daChina ao Nilo.Da China ás terras do Egypto, E numportátil kyto himaricacama

Mas elle.Como o Capitão mór Vafco da Gama
revê licença por recado do Saniorim,que entraílc

cmCalecut,& fe foflever com elle.lahiocomdo-
ze peííÔas em terra muy bem trattados todos:aon«

de o rectbeo o Governador da terra (a que elles

chamaõ Cacual ) acompanhado de duzentos ha-

mens,de]les para levarem o fato dos nofibs, Sc del-

Ics que fcrviaõ de eipada, êc adarga,como guarda

de íua peíloa : & outros de o trazer aos ho mbros

em hum andor,que he o Icrviço do Malavar.Que
feja andor le veja naoytava feguinte.

O remo comparado fere frio , agora o mar , defpeis t

frefco no. Tratta neíles verfos o modo que leva-

vaó quando le hiaó a Calecut , que hiaó remando
com grande ordem, 6c compaílb, Sc muyto de va^

gar : o que moílra naquellas palavras : Fere fric

agora o mar, dcipois o frefco rio» que ifto hc fcrii

ò mar fria mente,remar muyto manlo.ôc devagar

Diz que o remo feria o mar, & o no, por amor d(

hum rio que entra no mar ao longo de Calecut
como o noíío Tejo em Cafc;us.

44
AprayA hum Regedor do í^eyfío eflavâ

^íe na fua língua Catualfe chama^
Rodeado de Nayres^que ejperava
Cofít ãejufadafejia ao nobre Gamai

ou Africa,quepelo rio Nilo entende.

A£i contava o Mouro^tnas vaganda
Andava a FamajãpeU Cida de,

V:>a vinda deftagente ejtt anha,quando
Q Reyjaber mandava da verdade;

Lhe oferecerem que vã cnftuwe ufado,

§íie nos hombros dos homem he levado:«KJ

E««f«/)or/<zf?7/e)'ío. Num andor , que aíl^m fc

thamão hunsleytos pequenos cm que hoircnsle-

vaõ aos hombros os nobres do Malavar. Saó os

íindoics como leytos de andas,mas dclcubcrtos.gc

quafi rafoSitnó bayxas tem as guardas. C;;da andor
lie levado por quatro homens. Os que vaõ nelles,

vaó.



Vaõ, oii aíTentados, ou deyradcs: Sc cubertos com
iombreyros de pc , que lhe Icvâo homens a que
chamaó boys , & deita maneyra vão amparados
do Sol, ôc da chuvâ. Outros andores hà que levaõ
dous homens

,
por lerem mais leves. Eíle ufo

he por eli&ào : porque affim aonde há beftas,

como aonde as naó há o uzaõ.

45
Ej?a arte o MaUvaVjdeJia arte o Lufo
Caminhão /apara onde o Rey o efpera,

pi outros Tortuguefes vaÕ ao ufit
\^einfantaria (egue efquadrafera:
Opovo^que concorre ,vay confujo^

7)e ver agente ejiranhaj^ bem qulzera
Vergujitar ,mas notempojãpaJJadOj
Na torre de Babel lhefoy veaaUOt

• Os outros Tortugutzes. Os mais Portuguezcí;, ti-

lado o Capitão mór hiaõ a pê , ao modo que a in-
fantaria caminha. E conta joaó de Barros liv.4.

r.Decada.que caminhão eíles Malavares com can-
a preíla, que não ha pedba que os ature , & aíTira

iftes Portuguezes da conferva de Vafco da Gama
laó o viraó le não ú noyte, porque nunca os pudé-
aó alcançar no caminho,
Opovo ejue concorre vay confufo. Era a gentetan-

aque lahia a veros Portuguezes
, quéefcreve

íoaõde Barros no lugar allegado.que andava hu-
naporcima daourra

, Sc que houve brigas por
'ezesdequefahiraó muycos feridos.&hum mor-
,0. Na torre de Babel Ihefoy vedado. Éfta gente de
jQ.lecut defcjava diz o Poeta

, perguntar aos Por-
luguezes-dondeeraó, que buícavaó , & outras
Coutas que os homens naturalmente delejáoiaber
de gente eftranha: mas náo lhe entendiaó lua lin-
guagem, por ter muyto diíFerente , o que dechra
3or edas palavras : ha torre de Babel Ihefoy vedado:
30rque quando NoHo Senhor confundio aqucl-
esqucfazúoatorrede Babel , ficàraó náo fe en,
:endendo huhs aos outros

, porque cada hum faJ
ava de lua maneyra. De Babyloniale vejaanollá
mnotaçáo no lexto cauto^oytava 75,

OGama.Ç^j Catualhiaofaliando
Nas coúfas.que lhe o tempo offerecla^

Uonçayde entre eltes vay interpretando
ãspaiavras^que de ambos entendia:
âffiplla Cidade caminhando
Onde hunfã rica fabricafe erguia ,

^^ehumfuntmfotempl'ijachegavaõ,
°el/as portas do aualjwitos entravai,

A(fi pela Cidade caminhêndoi Iflro conta diíT^-vn-
UO'-^odeBán-oi,iupaaicyu DccadA: £ihe que

Lufiaàas de Luts de Camões Commentadosí 'iSf
o fegundo dia de caminho (porque primeyro que
começarão a caminhar núo puderaó chegar aon-
de o Samorim eílava por eftar cinco legoas de
Calecut) foraó dar a hum grande Templo d»
Gentio da terra lavrado de cantaria,&: muyto fer-
nioío , no qual todos entrarão : Sc porque havia
nelle algumas imagens , todos os noílos cuydàraô-
fer aqueila gente convertida pelo Apofíelo S.
Thoniè. Alguns le puleraõ de joelhos parecen-
dolhc ferem aquellas imagens verdadeyras, cora o
que os Gentios da terraíolgaraó muyto.

"*

47
ALilieftaõdasT^eydadesasiiguras

Ejculptdas empao/è em^edrafrial
Varios degeftos^vartos depinturas^

Efegundo o 'Demónio lhes fingiai

t^emfe as abomináveis efciUtitras,

^uaía chimèra em membrosfe variai
Os Cbriílãos olhos^a ver ^eos ufador

Emjórrna humanatcfià o maravilhadosi

Segando o demónio Iht fingiit.Q Poeta diz verdade
que aquellas imagens erao idolos daquelles Gen-
tios fcy tas por ordera do demónio. Mas os Portu-
guezes enganados coma informação que tinhaõ
de haver naqucllas partes Chriítãos do tempo do
BemaventuradoS.ThomCjápiimeyra viílacuy-
daraóferaííim , Seque aquellas imagens craõ de
Santos, coílumados,como diz o Poeta, a ver ima»
gens de Chriíto Nollb Senhor , ôc de Teus Santos,
em figura humana como aquellascftavaó : peio
que le efpaniaraó , vendo naquella=. panes uiu da
imagens,como em (ua pátria viaó. §iítal <> Chtmsra^

Chimcrahe hum monte em Lycia de que dizeai
iahta fogo pelo alto delle. Era no tempo paliado
muyto habitado de leões,cabras monteies, (erpes,
Sc outros bichos venenolos. Pelo que os antigos o
fingirão fer hum msnítro com três cabeças : de
leaô, cabra, Scdragaó.Sc lançando fogo por ellas,

Bellorophonte filho de Neptuno matou cíle móí-
cro, o que lhe attribuem ,

porque foy hum caval-
leyro muyto avifado , Sc perfuadio aos homens
habitaflera aquelie monte , para por efta vu fc

alimpar datjiielies animaes ,6c bichos, quetaaiàã
grande perda aos povos vtziuhos.

4S

rjj "Vm na cabeça cornos efcnlpidssl

fi ^aí iupiter Amonem Vybiaejiava'^

Outros em hum corpo rofioí tinha unidos^

Bem como o antigo lanofepintavai

Outro com muytos braços divididos

^

jí Briarèoparece que imitava^

Outro fronte Canina tem defora^

^lal Anubjs Mcmfticoje adora.



tíuntnacttheça 'cornos efciilpiíot. Conta â varieda-

de dos Ídolos que eftavaó naquelle Templo, ^al
/upter Amon «m Ljbta ejiava. Huma figura diz o

Poeta, que le parecia com Júpiter Amon de Ly-
bia.Conta Pomponio Mella, Paufanias, & outros

Geográphos , que caminhando Baccho por Ly-

4i>

A^Ãfeytâão bárbaro Gentio

j!ÍJupeVjTtciofy adoraçaõy

T^lreytos 'uão^fem outro aigum defvh

ãj^pateceo em figviva de carney ro, & rúbiumente ^^' ?"^ "^^^ "^^^ ° epanho Capitão^

vn aô naquelle lugar huma fonre de agoa , de que EftãOpelos telhado^^&JanellãSy

o exercito bébeo. Bacchofez logo alli hum Tem- l^tíhos^à' moçoSydonas^í^ donzellasl
pioafsupay, em figura de carneyro , & poz-lhe

nome Jiipuer Amon,que quer dizer área , porque Atjuifeyta ão harbare Gentio.Conti Joaó de Bar-
niiqueiisi parte aortde citava aqiiel la Fonte

,,
havia fos que alem do Templo no mcfrao caminho an.

grandes areaes conio hà em toda Lybia. tes de chegarem aos paços do Samorim , eftavj
Outro num corpo rojioi tinhaunidoi. Bem como eafi\ hum lugannho , & nciie outro Templo muytc

ligo lano fe fintava. Diz que havia algumas figu- tnayor, no qual citava outro Catual efperando s

ras de diíferences roftos^como pintaó os Poetas á Valco da Gama , o qual o lahio a receber cótr

J ano. Defte Jano eícrevem muyras coufas os Au- muyta gente ds gut-rra , todos com adargas a lei
tores, Huns fingem que era porteyro do Ceo, Sc modo ,& com inflriimentos de tanger , tão co^
que continuamente eftava aporta

, pelo que ne- cerrados feiundo leu coftume, que os noUosfol
nhum rogo podia chegar là fem Ter regiftado por garaó de os ver. Aqui Ihederaó outro andor me
elie, peloque Ihechamaváo knode lanua ,que he Ihor, & mais concertado» & logo leguiraó feu ca
a.porra:&:daqui fe coítumava entre os Romanoá minho para os paços d^El-Rey , o qual caminhe
não íe fazer iacrificio algtitr. lem fer primeyro in- osdepénão puderaó aturar, aíTim pelos do ando
vocâdolano, como conta largamente Macrobio andarem muyiodeprtilá , como pela grande mui
fios Saturnaes. Outros diziaõquelano erao mel- tidaó de gente queo.íj lahia a ver , que temera<
ino,queo Sol, Scporiílo opintaváo comdousrof- os noiics que os afogaíiem.
tos,dos quacs hum fignificava as partes do Orieni-

te , & outro as do Òccidente. Outros queera o
iDundo , peloque lhe affinaváo quatro roílos, em
que Te denotava as quatro partes do mundo» ou as

quatro partes do anno, Veraó, E,ftio, Outono , 6c

Inverno: & lhe faziaó doze altares, que fignifica- _
vão os, doze mezes do anno, ou os doze Signos do /llios de torres nãoiníãs Jumptmjosi
Zodiaco por onde o Scl caminha. Outros que era Edificâofls nobres (eus upntos,
Chaos.Eítas,6c outras couías de lano íe podem ver tp.l, .,.*,^ „, ^.„,„*.^w«, w /-„^„,

50
A^ chègaõperto^ não compajfos lentos

^osjarains odoríferosfo^mo/os

j

^eemjiejccnaem os Régios apofentof^

^For entre os ay^uorèdos dileytofos^

/ljji'v'ivem os Reys daque liagente
^

No Campo,& na Cidadejuntamente^

Altos ãe torra vao. Os paços do Samorim \ qí
eílpofórada Cidade deCalccut , eftaóentrepa

pode
e m Macrohio na lugar allegado. Das quaes todas

zomba , & com razaó o Bemaventurado Santo
Agoítinho no Livro da Cidade de Deos.
O utro com muytos braços dtvidtdot a Briareo pa-

rece ^ueimitava. Outras fíguras.diz que fe pareciaõ
com o Gigante Bnareo filho da terra, & doCen:
aoqu aios Poetas pintáo com cem braços. Donde mares, &. com grandes jardins, que hecollumê c

dl fie Virgiliona Eneida: Eí centumgeminm Brta- toda a Índia, & naõ iãó de grandes cafarias,mas í

teus. Briíreocom cem braços. Outro fronte camna calas fracas.qual era eftu em que o Samorim eíta\

tem âe fora t^ual /Inuíis Memphitic» fe adora.. Anu- cinco legoas de CaíccuC , entre liuns palniarc

bis era hnin ídolo dos Egypcios com cabeça de como aqui diz Luis de Camões.
Câó , donde Virgilio na lineida Ihechamou ladra-

dor. Eí /ií/raíor ^«r<<;»,5co ladrador Anubis. To- 51
das elbs coulas põem aqui o Poeta para moftrar a -fj ^Us portãCS da cerca afubtilezo:

rnir^í ' ^,^'^'f
""^^':^^ '^^ gentilidade, os quaes ^ Se enxerga da Tiedakafaculdade,enganados do aemonio uzao deftas invenções. Em figt^ras mojlrando pomobreza

ições.
Bem íemolirafer gente de pouca policia, Scjuizo,
pois náo cayem na verdade,& deíengano de huma
tao grande cegueyra, ôc errónea, ctn que o demo*
nio ostras atolados.

^a índia a mais remota antigiádadei

Âffiíiiradasvão com tal'uiveza

yls bijforias daqiiella ar.tiga idade.,

^le quem delias tiver norteia inteyray

"^teujombra conhece a verdadayra.

t) Tel



Lufiadasde Luis de Camões Commentados'.

gente de Scychia para a habitar , pelo qiielhetoy

poíto o no (DC Scytbopolis,que quer dizer Cidade

dos Scychas. Veja-ie Ortclio na lua Synonymiaj
na palavra Scythopoli3.5Ê/»f/í.Máy de Bacclio,

Velos portaeiX^oviva. o Poeta a obra dos paços do

Samorim poética, Scelsgantemente : oioítrando

como pelos portaes da cerca dos paços havia

niuytas coulas iey tas com tanto arteficio, que pa-

recido fer feytaspelograndearchitccto! Dédalo.

Dedálea facukade. Qiier aqui dizer obra, & arti-

ficio de Dcdala, cujas obras na architeólura eraõ

taô primorolas , que não fomente as que tocavaõ

aoofficiõ dearchiteóto , mas quaeíquer outras de

engenho, le chamaváo obras de Dédalo. Veja-le o Soçeyta afe^memno jenhoYic^

Provérbio, Da:dala opera : & a noíi* aanotaçáo no ^jj^ /.^^^^^ ^^^ bella.Crmo incontinente:
canto quarto,oytava.104. '

,
, JlUtemjunto ao Uáonmcafno,

Pela íombra conhece a 'verdafleyra. Poriombraen- _^ ,
.-< ^ j ^

tendea pintura,quedefta linguagem uíamos vu!-
Efculptdo ofrrozgmete atdcUte,

garmente , trattando de pinturas, dizer que tem Cem cjuem tenaofilho competência^

lombras para raoítrar a excellencia da obra. Amor nefâudc,bruta incontinência.

53
Ats avante bebendo feca o rio

Muy grade multidão da AJ/iriagente''

52-

"^ Stava hum grande exercito^quepifa

Aterra Qriental^que o Idajpe la vaj

Regeo hum Capitão defronte Itfa,

Ghje comfrondentes Lyrios pelejava:

Tor elle edificada efíava Nifa»

Nas riheyrai do rio^que manava

j

Tam próprio quefealli eftiver Semelki

1)irâ por certo^que hefeufilho aqiielle,

E}^eo hum Capitão de fronte lija. Entre outras

coulas para ver queeftaváo naquella cerca pinta,

das, diz, que efbava Baccho , de que jâ nefte livro

por rouytas vezes temos fallado: oquil fenhoreou

a índia , & nefta pintura eftava por Capitão de

hii grande exercito,q entrava pela terra Orient'tl

queo Hydalpelava,queheeíla, pela qual eíle rio

paira,doquâl fica tratado no primeyro canto,oy-

tava 5 vChama-lhe Capitão de fronte lifa,porque
como Baccho he padroeyrodos homens dados a

vinho, &OS Poetas lhe chamáo Deos deíles, pin»

ta-fe mancebo fem barba , 6c algum tanto delen-

volto, Síalegre, que ifto entende por fronte lifa:

porque os Latinos quando querem lignificargra-

vi Jade em alguma peílba , dizem que tem a leíla

arrugada.Sc quando o pintaõ alegre,5c defenvolto

cm Suas coulas, que a tem Ufa , & dcfarrugada. E
como a gente que tratta com vinho, he gente ale-

gre,& defencalmada, èc que lhe dá pouco do que
vay.Sc vem.-daqui íe pinta Biccho,com a tcfla l;|q,

A iança, & armas que daõ a cfte Baccho he huma
haíta chamnda thyrfo, cuberta toda de pâmpanos
de vides, & ramos de era: para moftrar que a vide

attrahcmuytoa fí.&aera pega, 6c faz firme o que
íeciíegaábandeyrade Baccho.E poriilo Baccho
fojeytou a índia , porque fuás armas eraó dadivas

que podem muyto , & principalmente dadivas de
bom vinho. Nilâ que diz eftava naquella pmtura
edificada per Baccho,he huma Cidade na Índia , a

'qual diz Solino, que fe chami agora Scytopolis, 8c

da razâodo nome , porque Baccho trouxe a Nifa

Mais avante behendo ftca o rio.Logo junto a Bac-
cho cflava a Raynha Seniiramis com hum exer-

cito grnndiffimo de Aílyrios , para cujo encareci-

mento diz que juntos a hum rio o efgotaváo, tan-

tos eraó,como contámos arras dos i-atnnes.

Atli tem junto ao lado nunca frio , tfculptdo o ftroz

ginfte ardente. I{Vo diz pelo que Ic conta óf Semi-

ramis ,
quefoy tão icníual que aré com hum ca<»

vallo , & com ieii próprio filho teve ajuntamen-

to ,
que heallàs brutalidade.

54
Aqui mais apartadis tremolavao

..J As bandeyras de Grecta gloriofas^

Terceyra M.onirchiafSfohjugavão

Até a s agoás Gangettcas tmdofas:

^Dum Capitão mancebofeguiavao,

1)6palmas rodeudo valerofas^

^lejà não de 'Plnlipo^mas femfaltd

iJe progénie de lufiterfe exalta,

Daejui txaii apartadas tremolavaõ; Junto a Sctní^

ramis eftava Alexandre Magn'o terceyro Monar-

cha, & Senhor do mundo , o qual não contente

com lugey:ar Europa , & Africa, entrou pela ín-

dia, 6c a lugeytou.

De hum Capitão mancebo fe guiavaÕ. Demoílcnes

(como refere Plutarcho)chamava commummen-
te a Alexandre menino ,

porque de muyto pouca

idade iugeytara o mundo:o que fe moílra aqui

por aquellas palavras : de palmas rodeado valero-

fas : porque a palma he infignia de vittoria.

CJae jã nãs de Philippo. Alexandre Magno que o

mundo tinha por filho de Philippe (Iey de Mace-

dónia , dizia publicamente que era filho de Jú-
piter , &i que aíTim lho defcubrira fua mây Olym-

pias, comoefcreve Solino no feu Pclyhiílorj

Oi

'•m

Hl



3o8 Canto Setimol

S5

OSTortugnefes vendo eílâs memorias

QDiZia o Catualao Capitão')

Tempo cedo virà.^ue outras vittorias

Eíf<^s que agora olhais^abaterão'.

Aquijeefereverão novas hij^orias,

^or gentes ejtrangeyras^qtie virão,

€hie osnoj[osJãbios Masps oaicançàrão,

^anddo tempofuturo efpecnlarão.

§iue oí nojfei Jabioi Magos e glcan^drav. Relata

aqui o Catual aos Portugnezes, como cUes tinhaó

entre fi por coufa cerra, que viria temjio que outra

nação dominaria aqucllas partes: & que em lugar

daquellas hiílonasqueallieílaváoelcrittas, & ef-

culpidas,baveria outras novamente poftas: & que

aíBm o tinhaó ditomuytos annos haviaó os leus

Magos.Efta palavra Magos hePerfica,6c nãp Gre-

ga, como alguns querem. Significa propriamente

homem verfado nas coufas divinas , & naruraes:

como eraõ entre os Perlas os que tinháoeftc no-

me, E quaes eraó os que vieraó a adorar a Chrifto

Nollo Redemptor, comodeclaraôos que melhor

lentem. A hiftonados Reys Magos tratra na ver-

dadejanfenio na concórdia Evangelicaliv.p. O
qual faz a palavra Magos Grega, não fendo aíFim.

Leaóoscuriolos a Ceho Rodiginio nas ligôes an-

tigas hv.3.cap,9.

T^ Tiizlhe mais a Magica fciencht

jr^v ^iepara fe evitar força tamanha^

Não valerá dos homens refiftencta^

§l^e contra o Ceonao vaida gente manha'\

Mas também dtz^que a belíica excellencia\

Nas armas^^ na paz dagente e(tranhaf

Será tal^q ue fera no mundo ouvido

O vmcedar por gloria do vencido.

O 'venccíhrpor gloria ão vencido, tíc huma grande

preza mpçáo dos Portuguezes.que foraó taes nas

parte? da índia, (que íe rá tal fuafama no mundo)
que os vencidos le prefaraó muyto de ferem ven-

cidos dellcs. A imitação de Ovidio, que naquella

conrentla que Aiax teve com Ulylfes fobre as ar-

mas de AchiileSjdiz eftas palavras:

IpfeAulitpretíum jam, nunc certaniinis\hu]uff

^»i cum vtctus erít,mecum certajje feretur.

Tâ Ulyflcs levou o premio defla contenda, o qual
ainda que feja vencido baíla-lhe dizer , que coin-
petio comigo.

•'^

57
A'Sffallando entravãojanafala,

Oiiae aquellepotvttte Emperador^
Numa camilbajaz^que não fe iguala

IDe outra alguma nopreçOj& no valor:

No recojlaãogeflo feajjmala

Hum venerandoJé projpero ftnhor

^

Hum pano de ouro cinge^ nacaheça

'Depreciofasgemas Je adereça.

No reco(líiílogí(lo fe affinala^hum vínerando,& prof-

ptro fenhor. Conta Joaó de Barros na prime) ra

Década liv.4. c.8. que tinha o Samorirr? tanta gra-
vidade 5 & Mageílade naquella camilha em que
eftava

, que não fez mais movimento para Valco
da Gama , quando o recebeo, que levantar a ca-
beça de humaalmofada em que a tinha encoftada,

ainda que no rofto deu moítras de goíto,& prazeu

J8
IEmjunto delle hum vel^oreverente

O C'')J giolhos no chaÔ de quãdo em quãndoi
Ehe dava a verdefolha da erva ardente^

^e ajeucojiume (fava ruminando:

Hum Brameneypelfoapreminente^

'^Eara o Gamije vem compajfo brando,

Tara que aogrande 'Prmcepe oaprefènte,

^e diante lhe acena^que Je ajfente.

Bem junto delle hum vtlho reverente, h. huma ilhar-

ga do leyto cm que o Samorim jazia encoftado ef-

tava hum homem, qjje parecia no trajo , & officío

dos principaes da terra , o qual tinha na máo hum
prato de ouro,com folhas de Betele,que tiles cof-

tumáo remoer, para lhe confortar o eflamago. O
\Betele hc huma folha a modo de tanchagem , o
qual íecolhede huma arvorecomo hera. Deftis

arvores ha muytas na coifa do Malavar ao longo

de hum rio chamado Betele , tem cilas arvores ao

modo de latadas nuiyto concertadas , não daó

fruyto,nem lemérealguma, lómentelhe colhem as

folhas , das quaes ufa todo o género da gence da-

quellas partes, aflim Gentios , como Mouros de

noyte,&: dcdia. Não o engolem, nem comem, fo-

mente lhe chupaó o fumo , o qual dizem que he

muyto bom para enxugar o eftamago , conlervar

o miolo, & lançar fora a ventofidaje. Tem outra

propriedade que tnau fede.Chupaó-no niiíturado

com cal de marifco, íl. mexilhões , &oílras, para

lhe abrandar a quentura,que tem muyta: pelo que

o Poeta lhe chama ardente , &: he tão prefidocíle

Betele naquellas partes ,
que he a principal renda

que os Keys delia tem, 6i dcllc mandão zambucos
carregados rara muytas partes. Os Perlas chaniaó

a elta folha tambo : nós lhe chamamos folio In-

dico,



Lujiadas deLutsdeCamtesCommentaàos"
3ico , que quer dizer folha dá índia. Efte velho
srahum Bramene, Veador, Sc Governador de fua
;ala,Si peíToa

,
porque naquellas partes não Te fíaõ

ie outros , como tíca notado atrás neftemclnio
:anto.

a<»9

C{

SEntado o Gamajunto ao rico leyto,

Osfeus mais afafiados^pronto em viíia
ytava o SaMórijUO trajo,S" geyto^
Dage?iíe,nunca dantes delle vifia:

[éançando agrave voz dofabiopeytOy
^te grande authoridade logo aqutfla
Va o/>iufãf) do Rejijé^ dopovo todot

} Capitão lhe falia defie modo^

ETor longos rodeos a ti manda

j

Tor te fazerfaber, que tudo aquillo
^efobre o mat\queJobre as terras anda^
1)6 riquezaSide la ao Tejo ao Niio:
E de/de aJriaplaga de Zelanda

^

Ate bem aonde o Sol não muda o efiilo

Nos dtasfobre agente de\Ethiopiai

Tudo tem fio/eu RepiO emgrande copiai

Eporlongoi rodeycs atimanJa. Defpois que trat*
tou da cerra de Portugal, trata-lhe agora de fua ri-

queza
, & abundância de rodas as coulas que hâ

neílaspartesda Europa, Scjuntansente de Africa,
òtntadoo Gama.O Cramale fentou por manda* para mais o affeyçoar ao vmculo de amizade que

o do bamonm em huns degraos do eílrado , em com elle pretende. Do Ttjo ao Nilo. De Heípanha
ue citava o Catual

,
&osde íua companhia hum por ondí o Tejo pafla até o Nilo.que rodeya to-

oucodelviados em outra parte, ôcdefpois que o daaRthiopiá.
amorim por hum grande eípaço notou as pclfoas,

i trajos dos noílbs , lhe failou o Gama algumas
oufas,que o Poeta põem nas oytavasleguintes»

6o
Vmgrande Reyde Ih das partes^onde
O Ceo volíéil com perpetua roda^

)á? terra a luzfolar c'o a terra e/conde^

'ingindota que deyxou de efcura nodai
uvindo do rumor,que la re(ponde
eccd.como em tida índia toda
pmcipadoeftâ,^a Magejladet
tnculo quer contigo de amizade,

Humgrande Rey. Tratta aqui o Capitão da terra

Da fria fíc/ga de Zclanda atè bem onde o Sol nSo wí»-
da o ffiilo noi cnat, DeCde /.s terras do Norte, aonde
Zelanda cac atè as de Ethiopia.que eílão debayxo
dalinha:aonde o Sol não muda o eOilcrporqueos
moradores dcbiyxoda Equinocial tem fempreos
dias íguaes com as noy tes. Do Tejo íe veja a nofla
annotaçáo no canto 4. oytava lo. Zelanda he no-
me rnoderno

, 6í de que os antigos nenhuma noti-
cia tiveraó

, porque tfta ilha fe chamou lempre
Mattia, 6c os povos MattJacos , qiie quer dizer
companheyros, & ajudadores em todo ogencra
de negocio,contrato,amizade,Sc perigo.peJa graii-'

de aliança, 5c amizade que efta gente tem entre íi

em feus negócios, & trattosdetodusas couiasde
que a ilha tem grande abundância. Efte nome lhe
dcraó os R.om.inos quando a logeytaráo a feu po-

ap^n^~^r.c.Ty \i n i——r— -^w..^ dcr
,
tomando do coltume , & naturtza dos natu-

SíP^ri rT í ""^' ' «q"^'Jizq^'ehe rae.,6c não de algum lugar,lley,Senhor,ou Capi-'

-ríef n
" '""; ^q"^,.'""^'-^ por hum tão que a domu^anc. E daquiCeíW hv. 4. bellimo de íallarmuyto galante, dizendo queoleu Gall.c, chama aos Zelande/.es Ambados , nome

1L!-l^^Tf P""^''
'
'"""^'^ ° ^^° rodeando que entre os Belgas moftra hon.ens .llullres , Sc

.í,?7r^mn r *'°"í'"''° ^ovimento eícondc poderofos
, porque taes eraó os moradores de Ze-

.Vn .wTn!
Chama ao Cabo volubil.por. lanaa,qae fendo vezinhosa Batavi.,ou a Holanda

Â tZ,lTr^?"l
^^"^"^"'^^ que dà cada dia. de maneyraquefe pode contar entre elks, porque

'n,;S Q V */l"''''^'°'-^"^^^^ol^a fónonomcdifferen^, nas forç.s. diligencia.esfor-

^Zao ri.. \! h"' r u
"'''"^°

^ ^ 'í"^ °' ^^- Ç^' e"genho.ardis, aílucia.ôc arte de negociar,&Dlogo.chamaoHem>fpheno) encoberta íua luz outras couías, que na v.da faô eílimadafentre osm a te ra que eíta no meyo
: a qual fica eícura homens,lhe fazem muyta ventagem. He Zelanda

^m a ablencia do Sol
, que he o que o Poeta aqui terra mi.y to larga , cercada toda de mar . pelo que

A j f jí , ,
lhe deraóeíle nome

, porque Zelanda quer dizerO mundo do rum.r, ^« /« ref^.nde o echo,Echo he terra marítima. Tem dentro de fi quinze Ilhas,
lavra C>rega,q,íer dizer o retorno dobrado que ainda que de poucos annos a eíta parte íe allagaraó
da em algumas partes

, o qual porrefpeytodos terras, (k lugares de Zelanda, & hoje em diaalgu-'
•os, 5cbayxos aonde falíamos, ou dobramos tor- mas delias eítáo temerofasde lhe foceder o mef-
a nos. veja-íe o que notamos no terceyro canto mo , pelo que andão em continuo trabalho. &
R.v í" P

"'
"^T'

" "^ ""' que ouvindo guerra co.n o mar, para o deíviar de fazer nellaso
"í.

o'tug^l o rumor
, & fama das coufas que temfeyto em outras da meímaZelanda. He

,a'ZrV'^ ''T
".'''''^'' ^ fama de fua muy to abundante das coufas neceflârias para a vi-

Slrn^ r '^''''^''''^'* te'"^o'«erdo
, ac da,a.3 que f^z ventagem a todas as ilhas vezinhas..«ue com^eue.

Dd '
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Tein muyto excellentes Cidades ^ Sc lugares , de ^le emver.Em^ayxaddres.ãe-napão

muytogalanies.ôc fijmpt^uoios edifícios, & íaô os ^ aõ remota^gyaôgioriarevébí-ar.

Zelandezes muyto concei'tados,& polidos cm fuás
-^as-nfíh caío^tettiwa tenfdõ

coulas, Scijotratwdc^l^ii^sca-ía^^iiuytp-tvitvpos, §c

^

he iíio ta-nto affim,qii,e.jEn,,trando na i&rx^ 'El-Rey

Philippe feeípantpu do cpnçeiío, & limpeza del-

ta fí,ente,como conca Llvino Lemnio Medico na^-

tuul de Ziura Cidade da mefmaZdanda em hum
tractado que iei, de ocuUis vatura mira.çttUs\ liv.z.

cap. 6, porque como foynacuraldeílaterra trat-

tou com mPiyita curiofidade , tudo o que os cu-

liofosdellpguií^ereinfaberdifto , tratta também
Adriano Balando na deícripçâo da bayxa Alema-

^ ^e queres com paBps^^ Itanças

'T>?f.^-Zià' 4e ami?^a4efacraat§ nua,

)omer£J.q conjenúr das abundanças

TiM fa^^mdas d<i terrafua,& tua:

forque cercão as rendas,& hafiânçast

^OY quem agente mais trabalha^ {úa,

*De vojfos R.eynos,ferà certamente

£)í tiproveyto^à' deliegloria ingente^

Comos áejtuconftlho tornánat

Informanáofe certo de quem era

O Rey,& a gente^à' Ufxa^qtie differa,

yá ^uem 9 Rcy Gentio re^ondia'. O q^uejoão/dc

Barros conta a £,fte|iropoGto he, q^J" deipois que

o Samorim por clpaco grandeelipve notando as

peíloas, 6í trajos dos noílbs, & praVicando em pa-

lavras geraes com Valco da Gama,- recebidas deV

le duas caitas,que Ih-e mandava El-R.eyDom Ma-

noel , huma efcntta em Arábigo , &; outra em linj

gua Portuguez3,quceradameln3alubtl3ncia,din£

queelleas vira, & deipois mais de vagar o veria í

elle,que por^m tanto fe foíie lepoí^ÍM"»

^5

T7 §^i^ ^w tantopodia do trabalho

Taffado ir repoufar^à' em tempo brevi

IJ^ria a/eu de/pacho humjujio talho

^

Com que a/eu Rey repofia alegre levei

làniftoPtmhaamyte oufadoatalho^
Por qmm ^ gcntj m» trAhalh,^,& ftf^, Huma dís j^ humanas cmceyras^porquèíeve

cpuf?s que na vida i^iats iqquietfio? bpmenshe o

3efej.p de terem rendas , ôc lerem a^baílad^s, 6ç ri-

cos. El para efte effeyto rpuytas vezes fazem, nitjy-»

tas coufas mal feycas : (i^fíde difie aquelle grande

Peeta Virgilio na íirieida ; Awi (a,eça fym> quid

non tportalia peSlora cogis} Fome maldita de ouro a

que nâp induzes,Sc forças os homensPE neíla ma-,

teri^ í^beav todos tantç que me elçuUrãp trattar

ESe^do ajfi^c^iie o nó d^^a amizade
Entre vòs fi)/;mement.epermaneça^

Eftaxà, pronto a todaadverjidade^

^íepor guerra a teu Reynofe ofereça:

€!oni'gentè^armaSj& nãos de qualidade,

^.epor irmão te tenha^& te conheça

j

È àã vontade em ti Cobre ijiopoffa,,

Md,dfijS^ an^iM ÇW\HjfHM?\e.p(\ítd»

*Do docejóno os membros trabalhados.

Os oitos occupanáo ao ocío dadas,

U nifio pmha a noftesufado aulho. Jâ
anoytcci!

Ufa deite termo de fallar Poetico,& elegantcpor

que a noy te he para ajudar a levar a carga , & tra

balhos do dia. Do-nde difie Valério Flâ<:co n

livro qumto.doa Argonautas: •

J^AX homkium gcitm,& ^roí miferaía Lkres^

Rmnhratpllif- Qpjata fiientia, nkai.

P.oe;ndí)-lQa noyte dos homens, & luasioiíer'»

§c trabalhos acudjo. parAlhe remedear^ Scaj^Ad'

ÍÍjâiS c^nfcfyias.
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A Gafalhadosfoyaõjuntamente

QGama^é' ^Portuguefes no apofinttk

©tf nobre Regedor da Indica gente,

E /í«<^<>, «/^..Deipois que trattou o Capitão mor ComfeJlaSy^ geral contentamento:
éiante do Samorim de Portugal, & a abundância Q Cattialno cargo diligentêi

de todas as coufas commettqcomcrcio,&: amizade,
^ ''

'

^ que le quizer fcr irmáo em armas do Rey de

Vavtugal , queemtodo ocafo o ajudara com ar-

maSfgentc,

nicace.

Si nav^íA)?. , com.o na oytava diz larga-

1)e feu Rey^tmhajapor regimento

Saber dagente ejtranka^donáe vtnha^

^ie cojlumçstque Uy^qHC terra tinha, .

K-Çi Al emhayxaàadava o Capitão ,

.X 4inm «Knii-Wojejp on4:(fi^.

Agazalbadcs foraò juntamente. O Samorim de

pois que reçebco as cartas que lhe deu Vafco (

Gama d^El Rey Dom Manoel , lhe pergunte

com quem le queria agazalhar , ieco-m Mourc

ou Gentios. , ao-iuecUe rpfpondco ,
queent

M<)uro



Lujiadai âeLuhdé
Mouros.Sc Chriííáos havia diíFerenças por muy-,
tas vias,affim por relpeytoda Jey.que profeí]avâ4i

comodepayxóeSj&odiosparcicuíare5,quetinhâo
entre íi,&: que cambem náo fabiaõ o tratto, &: or-
dem,que tinháo osnaturaes, que pedia a íua Real-
Senhoria,que os mandallèapolcncar íem compa-
nhia alguma. OSamorim folgou de ouvir às ra-
zões de Vaíco da Gama,&: mandou ao Cacual Ihe^
fizeilca vontade,6c o agazalhaílè, íó ufando de pa-
lavras honroías , em que moílrava ter ao Capitão
mór;por homem deelpiruu, ôc prudência grande.

TAnto que os tgneos carros dofermofo
Mancebo T>eíw vio.que a luz renova^

Manda chamar Monçayde^dejejofo
De poderfe informar dag^ente nova:
XàlhepreguntaprontoJè curiofo^

Se tem uottcia inteyray& certa prova
Dos ejiranhos,qHem/ag,qite ouvido tinha
gtt? hegente defuapátria muy vizinha.

Tanto (jtie es Ígneos cirros dafermofo. Reconta co-
no o Cacual o outro dia feguinte cm o Sol apon-
ando mandou chamar o Mouro Monçaydcjpara (e

nformar dos Portuguezes, porque tinha ouvido,
[ue era gence vezinha à terra aonde elle nacera.
:arroí í^»íí)/,quef dizer carros de fogo, Tacspin-
âo os Poetas os do Sol em que dàluzao mundo,
sytos por máo de Vulcanofílho dejupicer,& íeu
^erreyro. E os cavallos que levavâocíle carro ti-

hão fogo no peyto,& o lançaváo pela boca,6c na-
izesjcomo diz Ovídio nai Metamorphofes;

Camões Commentadõsl Vsií-
ò òmente fíy.que he gmte lã de Efpanháy '

Onae he o meumnho^iè aSolno marfe bÁnhal
Onde he o mu ninho. Ninho toma pela pátria , gc

a natureza de cada hum tomada a meEáphorado
ninho dos paílaros.

O Sol no mar Je banha. Aonde o Sol fe poem,nas
partes. Occidentaes Monçayde diílè ao Catual
que efta gente era de Hefpanha vezmha á lua pá-
tria nas partes,do Occidente.

TEm a ley de hum "Profeta.quegerado]
Foyfèmfazer na carne detrimento

T>a Mãvjal quepor bafo eftâ approvado \

iJo 'Deos^que tem do mundo o regirnentoi
O que entre meus antigos he vulgado
T>eíles,he que o valorJangmnolento
T>as armas,nofeu braço refplanãece^
O que emnoffospajjaaosjeparece.

Tem a Lty de hum Trophcta. Efte he Chriílo Nof.'
lo Senhor, & Salvador, o qual naceo da Gloriofa
Virgem Maria NoHa Senhora concebido pelo
Elpirito Santo,(o qual entendi aqui por cila pala-
vra balo.qucheocipií-ito.) Virgem antes do par-
to, ôcdeípojs do parto, como temos por verdade
Câtholica.Sc relolutifiima lem fallencia:

O fjue entre meus antigos he vulgado.O que he pu-
blico, & iabido entre os antigo^s , & velhos de mil
nha pátria, diz Monçayde. he que,no negocio das
armus faõ gente valerola,ac esforçada. " '

^ec tibi /quadrúpedes animofos igntbus illts,

luosinfeãorehaknt,qMi>s ore,& mrihus efflant
n prompiH regere efí.

)iíTuadindo Apollo a Phaeton feu filho, que lar-
iarte a pretençao de governar os carros do Sol,
ntre outras difficuldades que lhe punha era elta,
ue cinhao fogo nos pey tos, & que lançaváo pelas
cntas,& pela boca.

'^

Mancebo Oelio,cjue a luz renova. He o Sol Cha
ia.(e Dclio ^fuairmãaLua Delia.porquenace-
10 ambos de hum parto na ilha Delos. Diflere-
ovar a luz o Sol por hum fingimento dos Poetas,
ue dizem que todas as manhans nace novamente.

Ve particularmente alli lhe dèp
^

Informação muy larga,peis fazia
njjoferytçoao Reyporquefoubeffe
' que nejie negocioje farta:
íonçayde torna fofio que eu quizeffe
hzerte difto mais^nâo/abma.

\, 70

POrqne elles com virtude fobre humana^
Os deytàrão dos csmpis abundofost

T>o rico Tejo-,é frefcu Guaàianas
Comfeytos memoráveis ,^famofos:
E naõ contentes inda na /africana.
TarteyCortundo os maresporcelofos^
Nos naõ querem deyxar viverfeguros^
Tomandonos Cidadesi& altos mur i s,

Efrefca Guadiana.Guidià\sí he rio que nace enf
Hefpanha, junto aferra d^Alcaraz, & perto de
hum lugar por nome La pueWla de Alcocer.fe me-
te por debayxo da terra por èipaço de dez legoas.'
He rio que pada pelas terras efe tílremadura, Ba-

.

diijoz, Olivença, & outras. Wáo tem peyxe dci^
mar,porque aonde entra nelle'eítáhum altiflimo
penedo por onde a agoa cae , que os impoífibilita
para poderem fobir.

Tomandunos Cidades^é' altos muros. Como Ceuta
Tangere,Mazagâo,& outros lugares que os Reys
de Portugal largarão

, por lhe não parecercra
muy to importantes a cftc Reyno.

Dá j mil
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CantoStímol

ACapitaynafôhemforte^iir Bellà,

Onde Taulo os recebe abordo deila.

Ao menos temofirado esfarçaj^manha

ei^iquaefqueroutrasguerras^qiacÔteçaÕ

Oudasgèfif^s be/í/geras de Ejpanba^

0u là dé alguns^qiie do 'TjrenedeçaS'.

Ai]i tp-ie nuncaemfim com lança eflr&fiha

Set'em,quepOY'uencidosfe cmheçaoy

Nemjefabe inda não/e afirmo^^ aJJellOi

^ara efies Annibaes algum Marcello,

.^lâcom-Jejejos o Uelatra-arMa^ lúo que aqui vay

comando o í-^oetrijhe legando às regras da Foefia,

mu) to galant e,,& artificiofojas quacs dâo licença-

que le, íinga huma fabula como diz Horácio na-

Arte Roecics :: ^utfpieníieaí «nas- , & eiàcr a(fuiiur

fanvus. A licença que os Poetas tem he em ília&

obras- meterem aiguma fabula, & fingimento ga-

lante, & que pareça bem. Eaflim niltonáo con-
forma,com o que os noflbs Hiftoriadores concão,

porque não íomente não forão os Malavares

aos navios , ântei eílandõ Vafço da Gama em ter-

ra , efcreveo por Nfonçayde a leu irmão Paulo da

Gama que eftiveílè com grande vigia , & que não
fe íiaílc da gente da terra, nem os con-ientiíle hir a

bordo , porque tinha entendido delles Ihefariáo

todo o ir!al que pudefiem. O que fe pôde ver em

Otf dai gentes helligerat de Hefpanba, 1 ílo diz pelas

vittoriasi.queosPortuguezes houveiâodos Hel-

panhocs*

Ok lá de algum f^ut do 'Pyrene ie^ao. E porque em

aiudà dosReys deCaftellaveyo moyta gjsnte do.

Catalunha, Bilcaya, Sc Navarra, Sc outras gentes _ ,

daquclla paragem, diz, ou de algumas que do Py- João de Barros na piinieyra Década

rene dcçâo,porque os montes Pyrineos dívidtra a

Heípanha de França: pelo que os moradores da»

quellas partes faõ logeyuos aos Reys de Hefpa-

nha. Que (ejáo Pyrineos fe vejaoa noíía annota-

çáo no canto terceyro,oytava 16.

Vara eftíi Anibais alga?» Mavcdia. Marco Mar»

cello Gapitão Romano valerofilTunOi, o primeyro

Capitão Romano , quevenceo Anibal Capitão

dosCarthaginenfes , como efcreve Titolivio na

prmieyraDecada. O que diz aqui o P0et«'he, que

nunca houve quem vencefle aos Portuguezes, - -

aos quaes chama Anibais, porque Aniba! foy hum Attento nellâ os olhos apacenta.

dos mais esforçados Capitães do mundo.

74
IJrpuyeos/ão os toldos^& as handeyras

T>o rico fiofaõ, que o bicho gèrãi

Ncíks efiãocintadas asguerreyras

Obras^que oforte braçojàfizera'.

Batalhas tem campaes avmtureyras^^

1)efafios cruéis_,pinturajera

,

^e tanto que ao Gentio fe apefenta.

72-

ESeefia informação naõfor inteyras

7_ Tanto quanto convémjdeUespertendt

Informarte^que hegente 'verdadeyrãj

A quem mats fdfidad^ enoja^& ofende:

Vay verlhe afrota^as armas fê a maneyra

U^ofundido metal^que tu4o rende,

E folgaràs' de veres a policia

'PortugtiefdtnapâZ>M na maliciaí

O rien fia ^,h< o hid» gera, He a feda ,, porqui

delles fefaz como» he coufa fabida.

75

52)
Elo que vèpergunta^mãs o Gama
Lhepedia primeyrojquefe ajente.

E que aqmíle deleyte^que tanto ama

A Seyta Epicuréa^experimente-.

'Dosefpurnantes vafos fe derrama

O licor^que Noé mofirãra agente:

Mas comer o Genti o não pertende^

E a wmeyra do fundido metal.E o modo o concer- ^^ afeytanque figuia lhe defende.

tcdiartclharia, á qual chamauTietal fundido, Sc

diz que rende tudo
,
porque defpois que ouve ar-

telharia,náo ouve homem estorçado.
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A' com defejo o Idolatra ardia

^ ^<e verifto^q-ue oMomo lhe contava^

Manda efquipar bateis^que ir ver queria

Os k:ihoSjem que o Gama navegavi:

Ambos partem dvipraya,a qmmfrgUia
A NayragèraÇião,qHe o mar coalhava^

jS'feyta Epicurea. Epicuro ( como alguns efcn

vem) foy Athenienfe , ainda que outros querei

queíolle de Samos , & levado a Athenas , vencic

Samos pelos Athcnienles em tempo que Avift'

leles , Sc Xenocrates florecião. Foy de opinia-

que a nofia alma era mortal,Sc coi ruptivcl, & qi

Deosnão tinha cuydado das couíàs do nuind

masque cráo governadas por influenciai dos Pi

netas , Sc cítrèllas do Ceo. Teve outra diabolic

que toda a felicidade da vida citava no coiucnt

mento, 5t dclcytes delia, Sc que náo havia out

bem fcnáo comcr,Sc bcbcr,6c levar boa vida. Pi



Lupaàas ãe Lais de
taya a virtude ao pé dosvicios pcílrada diante dei-

leSjSc fervindoos. Ifto diz aqui o Poeta, que o Ca-
pitão mòr pedia ao Catiial>aceYtaíreodeleyte,qiie

a íeyca Epicurea tanto ama : pelo qual entende o

comer , & beber , no qual os que feguirão a feyta

do Philofopho Epi-cu-ro , punhâo fua bemaven-
turança , ÒC felicidade. O lieor ejnt- Noè mofirara à

gewíe:Éftc he o vinho, porque Noé delpois do di-

iuvio enfinou o modo que le havia de ter no plan-

tar das vinhaSjComafe conta noGencfis.

Mai comer o GtntionSo psrtenda.A fevta dos Gen-
tios ppohibelhe comer com gente de outra nação,

pelo que não aceytárâó os oírerecimentos de Vai-

eo da Gaiaa.
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ATromhetayque empaz nopenfamento
Imagemfaz deguerra^ rompe os ares^

Cão fogo o diabotuo injirumento]

Sefaz, ouvir nofundo là dos mares'.

Tudo $gentio notatmas o tntento

Moftvavafempre ter yiosfingulaves

F<ytos dos homens j que em retrato breve,

Arnuda ^oejta atlt.dtif. rtve,

A trombeta, ^ue tem paz, no pmfsmmto. Tratta o
Poeta dafefta que os noHbs fizerão ao Catual na
Capitania cora trambetas,artelharia, & dpingar-
dariâ. Diabolici^inftrumento chama áartelhariai

VejareoqueercreveíBosnocanto fetimo , oytava
12. A muda potfiíi allt deftreve, O Gentio notava
muytas coufas nos Portuguezes , principalmente

íè detinha com os olhos nos retrattos
, & figuras

que eílaváo pelas bandeyras, Sc outras partes do
jaavio-, as quaes chama poeíia muda. Poefia muda
heapintura , como lhe chamâo todos os Poetas.
Taes (aó os emblemas , emprefas , 6c pegmas de
que os Poetas trattão em ntiiytos lugares. De le-

niclhante modo de efcrever ufavão os E^ypcios,
pintando aves.animaesjSc outras couíasfeímelhan-
tes

,
pelos quâes íinaes moílraváo o quequcriâo^

& a eftes finaes chamaváo Hierogliphiqa
,
que

quer dizer letras lagradas, pela grande veiíeraçáo,
St refpeyto que tinhão a efte género deeffcrever.
Pocfia que falia laó os veríos

,'

pelo que Homero
}ie chamado de nauytos grande pintor, porque na
dcfcripçáo das coutas foy excellente, & pinta tan-
toao n3tural,animaes,ferozes,uflos, leôes,pardos,

á grandeza do Sol ,fermo lura da Lua,, a multidão
de eíírellas , differentes Gidades com difíerentes
trattos,queefpanta.osqueo le,n.
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Lçafe empei com elle os Gamas junfo.
Coelho 4'outra parte^_ & o Mauritano

Os olhos põem no bdítcotrafunto
^J^e hmnyelho hramQ^afpeyto venerando.

Camões Commentadosi %^t
Cujo n orne não podeJer defunto

Em quanta houver m mundo tratto hummo%
No trajo à Grega ufança efta perfyta, ^^
Hum ramopor nifgnla. na áireyta.

Alçafe entpè. Folgava tanto o Catual de ver as

couíasdos Portuguezes, & principalmente os de-

buxos,& pinturas, que pela tapeçui ia eftaváo,que

fe levantou em pe para melhor os poder ver. Os
GaiTias íaõ i o Capitão raór Valco da Gama , &
icu irmão Paulo da Gam?., o Coelho era hum Ni*
colao Coelho Ca-pitãó «k hum fiavio da armada»
O Mauritano era Monçayde,que lervia de língua
etitFC o Catual , & o CapitSá rtiór , porque Gomo
era AFricano de nação , natural do Rey no de Tuij

nes , pelacomrriunicaçsOjque tivera comosHel-
panhoes, íabia fiillar a l'ingoa Caftelhana, na qual
declarava aos Portuguezres as Goufasquclhao Ca*
tual dizia.

'

De hum vdho ^>'d«í«.EnCKè asfíguraseflía^Vá hum
velho branco de alpeélo gT»veí& ve.Mersndo.Elle

velho era Lulo compaiYheyro da B<{Ccho, o qual
foy Senhor de Portugal, Ck do llu nocne íè chama*
ráo os Portuguezes oá Liilicanos , como fica dito

neftas noflas annotaçóes mpyto largamente , &
muytas vczes , íi ò diz onxjíío Poeta no principio

do canto oytavo.

Cujo nome nao pude fèr defunto. Cuja fama íe não
perderá em quanto o mundo durar. Í-Zc ira\o a Gre^

ga ufança tftd p(Tfeyta.M.oí\xAO modo do tr^ijo que
tuiha Lulo nofeu retratto, que eiaao coítume, 6c

u(o dos Gregos , & com hunia paln a na ruão , co-
mo o PoG ca refere no priscipii) do livro oytJvo,

aonde contii-^ua cíl-a hil1:orta,que lhe pareceo não
fer jurto trattar dos prin.eyros fundamentos de
Portugal, 6c de alguns que o confcrvaráo, 6c aug-
nientàraõ íem particular ajuda das Mulas » como
elle affirma.na oytava fegumtô.
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T IJnj ramo na mão tinha.Mas ó cem
Eínque cometo infano ^^S temernnO',

Sem vos Nymphas do Tcjo^ ^S do Mondego^,

"Torcaminhtitão arduOjlnngo^& variou

Voffo favor invoco^que navego

Toralto mar/om vento tão contrariol

^le fe não me aiudais^ey grande medo
^uí o meu fraco bateife alíage cedo.

Mai h cf^ôíK.Boa digreíiaõ , Sc entre os Poetai

fnviyto ulada, que no meyo de fuás obras, quando
mais engolfiidos vão-em alguma narraçáo.peguerB

com as Muias,queostavor£çâoj6cdifto há tantos

exemplos , & he coufa lâo vlada, que não he ne-;

ceílario alaigarnos nefta matéria.

tlUf
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OLhay.que hà tanto tempo,que cantando
O 'voffo Tejo,& os vojjos Lujitançs

Afortuna 7ne trazperegrinando
^

Novos trabalhos vendoj& novos danos:

Agora o mar,agora efprimantando

Osperigos Mavórcios inhumanos

,

^lual Canace que à morteJe condena

^

Numa mãofempreaefpadat^ noutra a pena.

"Perigos A/ííVtfrcwí.Perigos de guerra,de Mavor-
te,que he o melmo que Marte,que os antigos ti-

nhaõ por Deos da guerra, ^ual Canace ^ue â morte

fe condena.- Diz o Poeta que nefte leu elcrever as

coufas dos Portugiiezes , fe houve como Canace,
que em huma maó tinha a penna,comqueeftava
cfcrevendo a feu irmão Macareojcm outra a efpa-
da para fe matar.pelos muytos perigos, trabalhos,
êc guerras que na ladia paflava

, quando elcrevia
jÊÍles cantos.

Gora compobreza aborrecida,

'Por hojpicios alheos degraaaãOi

Agorada efperançajâ adquirida,

T>e novo mais que nunca derribado-.

Agora as cofias efcapando a vidá^

flue de hum fio pendia tão delgado^

^e nãú menos milagre foy/àharfi,
Repara o Rey Judaico acrecentarfe,

/igor» da efferança jâ adijuirida. Porque vendo-fe
algumas vezes com alguma cíperança de remédio,
muytodepreíTaíe lhe hiadas miosi/ígora âs.co(las

«fcafando- a vida
,

que de hum fio pendia tão delgado.

Ainda que he termo geral para moftrar as rauytas
vezes que fe vio perdido. Bem fc pôde aplicar el-

te dito a hum naufrágio que pafíou vindo da Chi-
na.Veja-fe o que eicreveremos no cato lo. Pender
de fio, he termo muyto ulado para filiarem cou-
la nuiyto arrifcada,Sí parece teve origem daquel-
la hiftoriado tyranno Dionyfio, que tinha na lua

faln humaefpada dependurada de hum fio , para
moítrar o perigo a queelhva fugcyco quem rey-

nava.Vejale o t^roverbio:í/e filopenãeí.

§iue para o Rey Indayc» acrecentarfe. Por Rcy ]u-
dnyco fe entende Ezechias, o qual eftando jà fcn-

teíiciado por Deos à morte , todavia milagrola-
jnenre por fuás lagrimas foy remedeado , como
fe conta ao livio dos Reys.

8i

EÂindn Mvmpkas w Inhas^não hafiava,

.

^4e tamanhas taiferias uís ctrcaijem\

Setimol

5e não que aquelles que eu Calmando andava^
Taípremio de meus ver/os me tornafjem:

A troco dos dejcanços que efperava^

'Dascapellas de louro^que me honrajjem^

Trabalhos nunca ujadas me inventarão

Com que em tão duro ejiado me deytaraõ,

E inda Njmphas minhas. Nota O noílo Camões
aos Portaguezesdegente ingrata

, pois cantando
clle, & celebrando feusíey tos, em luaardelhos
agradecertm,&; iervirem: os mayores amigos, que
tniha o mexericarão com o Vilo Rey da índia, co-
mo clle snediíle, contcindo osenfâdamentof,que
na Índia tivera, que foy caufadeo prcndeiem, ôc
enfadarem.

82

VEde^Nymphas^ ^ engenhos àe fenhorei
O voffo Tejo cria valerojos^

§llie ajjifabemprezar com taesfavores
A quem osfaz, cantando gloriofos\ êji

^e exemplos á futuros e/critores.

Tara ejpertar engenhos curjofos^

Tara porem as coufas em memoria^
^e merecem ter eterna gloria.

Vede Nymphas qm engenhos de [enhores, ITto hè hu-
ma figura,a que os Rhetoricos chamão Ironii, da
qualufamos.quando nas palavras moílramoscou-
fa diíferente do que fentimos, como aqui, que pc*
las palavras parece dizer bem dos Portuguezes,re-
piehendendoos, & tachandoos de homens pouco
aíFeyçoados às letras , & aos que as entendem, Sc

exercitáo.

Ois logo em tantos males heforçado

^íefò voffo favor me nãofalieça,
Trincípalmente aqui^que fou chegado.

Ondefeytos diverfòs engrandeça:

'Daymo vos fo's,que eu tenhojajurado^

êiue não o empregue em quem o nao mereça^
Nem porlifonja louve algum Jubido^
Sobpena de não fer agradecido,

Vdíí logo cm tantos males. E pois de todas as par-

tes me cercão males, favoreceyme vós Nymphas,
niayorraente nefte lugar,aonde hey de trattardos

feytos dos noílos Porcuguezes.

Seb pena de nio fir agraJeciJo. Sob pena de ficar

tido entre vós Nymphas por mgrato, òí que nao

n"ierejo mais ler favorecido, & ajudado de vós.

84
Em cyeaisyNymfhas^nãOjqfama dèffe

Aquém ao bem cl mmHmj& dofcu Rcy,

Anti'
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Lujtadas de Luís de Camões Com?nentãdos^,

'Antepojer ftupróprio interejje^

Mtfni^o ãa 'Di'VÍiiÂj& huWaWa lèj:

Nenhum ambiciof/i^fte qút^e(fê

iiubi^ agrawéês cwfgoy^^càniáreyy

àópwpoder com torpes êxeYcictò's

lúj-arm-ais largamente de (tus Vícios.

**f
lí f

liem creaisNyitJphatMuytoi quiíerão óefta par-

te tocara Luis"<le Caitiófes de honVem affey coado,

6í aceycador depeíToas, porque com algumas <Jil-

íimulou ncftes léus cantos
,
que mererraòlolivor,

&. honra. Digo iíto , porque Itettiatítiaqut vi já

trattar entre Portuguezes.

NÊnhum que tife defeu poder baftante

'Parafervir afettdefejofeoi

E quepor comprazer áú H^ul^ô tYfSfite

Se muda em maisfiguras que Trotheo: ^
Nem^Camenasytambem cujáey qtle càfite^

^tem com habito honefio^iê grnie veOj

Wor contentar ao Rey HO oficio novOj

jí delptr^& roubar opobrepirvo,l
'

Nenbam cjut «/â.Huma dás cõtílàS qaé (etecf^ptt

cruel, & loberba, h^sfiazerem os homens tudo

que podem. Donde di(Te CollumelarNee (anè viit'

dicanâume^ nebti
.,
qttidejmd lieet. Nefti havdrtíoá- de

caítigar tudo o que podemos , & entre os tyran-

nicos , & (oberbos dittos do' tyrannó Dionyfio fe

elcreve, que então fe tinlw por fefthoryquandófa-

ditò pof certo digrto

NEm'^S i3'cBã"qT3êJM^o, WqwfÉíHfta
"GuardUrfe a Léy Uo jR.iy feverafntfite^

E não acha quê hejujlo^ ^ bom re/pe.jto^

^ejepague ojuor da fnvHgente.

Nem qunmjempre compouco expertopiyto

Razões nprendtj^ cuyda que heprudente^

''Pará talear coíít mão rapace, &ifcajja,

Ós ttáMlholnffo yos ,qãe naôpaj/a.

''

J^eih (juém achaque he juflo. Acrecenta o Poeta

que também não trattará de gente demaíiada-

mente rigurofa na guarda das Leys dos Reysem
partc,& náO'em todu.líorhen^ ha que faõ íevènf-

íífvios em gtlardâf as Ley§ dcsRe^s, tanto queef-

tádcotitrapbntèando , Se fylleigiínfandbnas pah-

vras delias,o qual he hum grande mal. Dtíles fal-

hos interpretadores , & rup.crfticiolos gloladorcs

das Leys zbmba fvíarcò Ttiliidíia oração pio Mu-
rena~em.-o liv/.o dos officios, aonde itfereaquelle

tíko' tão té\chraá<J de IVrencio , & que todos fa-

bein: lut juimvnm,(umma.in\uria: muyta juíliçaJie

rhuytá lerhíJJttiÇá.di tfàhalkd) àihèfos<^ue não vaj^a.

Mal lat^erá trattar* de pagar irabalhos alheyos,

^úèxt\ rítsÀça os puftòú.' Dafqu-i dizia Elila Dido,

(^ua-ndo viO(0S Troyan^s no feii porto de Cartha-

go perdidos ", êc des15aVa'tado's das tormentas , 6c

náufragros è(í flfiat í còmxj refere Vu-gilio na

Eneida liv. i,

Mequodjue per moitot fímJts fortuna laborei

Jaãatdnt kác àírhifni "vrrhÁv C(t>fflfiire terra,

Non^ara m^u taiferií (itíeurrere íitjco.

zia o quefe Iheentojaívã : . „ .

de leu autor. Pelo que o Poeta^ drâ aqui , qoe náo ^ *j5^-f«|itiaf dos m'âfcí tnt faz doerrae , & ref

cantará, nem celebrará homens que d. fenfread^a- compayxâo de quem es pafia. O que tacha aqui
mentefazem tudo o que podeiíi, 6c exercita» faa .0 nwlo CaWiár:s » hchaver quem governe fem ter

vontade.&appetites.ulando-riguróraHienced&leifr 'expcrieíVciíT, éc quei«'tràttede guerra, fera haver
poder.

._ , ^ arrancado eípada , ÔC q.ue d,elp3chen» outros feju

Ê ejae p«r eiMprmerfNemhomévi5,(\\iQ pot e(ká-

rembemeom o povo uíaódé invenções, mudan-
dofe em mil figuras , como le efcreve de Protheo,
andando fem-pre â vomade, & goílo doâ qu'e ha^
miller, não Ihp lembrando juftiça , nem verdad«.

De Protheo fe veia a nofla annotaçáo no primey-
ro cantOjOytava 19.

New CamnahNetTr tíatttares.Cartenas he nomé

ttr codiecimbnt-ó das couCáfá lóTâre oq-tó hWdèfáfc

zer o dcfpadio.

A^ellesfós direy.que aventurarão

^orJetíiieos^porJeuRey^a amada vida

Ondeperáendoa emfami a dilatarão j,

Também defuás obras merecida.
das U ufas, ditas affim á caneni^) do canto. Vejafe d /ipoUo^^^ Mufás.que tm acomfcfÈhàm
que efcreve tíios no primeyro canto. m^ ^.í^^.^^v, ^. f„YÍ^ rn»,!^A:,^aMe dobtarm a-faria conceàtda^^

Em au<tnto&^ íomo akntodefcànçadtyj^

'Por tornar ^^ trabalho m^aisfoigmb*

H ! i

í'
I
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os lusíadas
DO GRANDE

luís de CAMÕES.
Commentados pelo Licenciado Aíanoel Corrêa,

ARGUMENTO.
Vem-fe de Lufitania OS Fundadores,

E aquellesjque por feytos valeroíos

De alta memoria faõ merecedores,

De hymnos,& de ver/os numerofos:

Como de Calecut os Regedores,

Confultâoos Arufpicesfamofos,

E corruptos com dadivas poflantes,

Trattaó de deftruhir os navegantes.

C4NTO OYTA^p.
Vay o Regedor de Calecut à noíTa armada. Detem-íè , vendo alguma tapeçaria:

aonde cftavaõ debuxados os primeyros fundadores de Portugal , & outros

. Cavalleyros. Arma defpois trayção ao Capitão mòrVaíco da Gama:

da qual eícapou por boa ordem.

NAprmtyra figurafe detinha.

O Catualj^fueviraeftarpmtada
^?po]r divifa hum ramo na maÕ tinha,
Aharha brancaJonga^í^ penteada:
^^emera,^porque caufa lhe convmha
jídiVtfa^que tem na mao tomada^

(

"Paulo refponde^ciija voz dífcYeta\
O Mauritano fhbio lhe interpreta.

O Mauriíam fabio lhe inisrpreta. Eílando oCa-

tua] com os olhos poftos na primfyra figura, ique
era hum velho com a barba branca, longa, & pen-
teada,& com hum ramo na mão direyta: & náo íe

íabendo determinar quem feria , chegou-lc a elíc

Paulo da Gama,& lhe declarou :cujas palavras in-
terpretava Monçayde,de qucatrás temos fall;ido,

que eftava por Íingoa:ao qual chama Mauritano
fabio, que quer dizer Mouro fabio.

E Stasfiguras todas ^que afparecem.
Bravos em vi/la,^ feroj nos ajpcytos

Mait



TtíUfama/itas&btus,^ nos Jeytor.

Antigos faê^may''inda rejflãnãecem
Co mmetintré os engenhos mais prefeytos

^jle^qve vès h£ 'Lu/b ,donde afama
AnoJJo lieym Liufitmiaíhâma^

hufiadas de Luis-d^^C^stí^S^i^ommentados'.

'

llf
hiaó repouíar,5c^u!ar de perpetua felicÍdade:Si aí«

íiindi(]e Protheo deiMeiíclao, que acabado iua vi-

dife recolheria a Hefpanha para gozar da felici-

dade , 6c gloYivi
, que hutti tão grande tapitâò , 6c

Rey mèfèGia : como "refere Celio Kodngino nas
luas Iiçóes antigas. NeíU «lateria ^os CampoS
Elyfios , dos qi3a-es diziáo os antigos fe recolhiãô

' os homenSjQue nefta vida correrão dtrçytamentte

i $)/?«. ^ae vh he Lufo. No fim do canto paííftéõ^ com fuás obrigações^, vareaõ os AuEores: pprqus
difccomo o Catual de Calecut nancafoy ànoflk hunsquizéraó quef lleem Thebas , cotno Lico-
armada , & que iíto que o Poeta a<^ui tratta, & h* pliionta: l^h;1òítrato em Bretanha: Heródoto em
hum íingimento poético, &í galante: donde iomá Egypro': 0i]"crôS íio concuvò da Láa, & bliffoS, êé
occaíiáo paratrattar dos primeyrosfundadores;'St es mais em Hefpanha, aonde difltrão qne morava
Reys dePortugahdos quaesoprimeyro diz, que Pltttâo íenhor das niqY!'eaàs, Outros qiiècftVfey-

foy Lufo filho deBaccho, de c«ionome õ nofiô tàndo ííiAis onegoci'i<lVírcráó,'que'nOFcairlp'Osdè

Portugal fe chama Lufitâma:Ho;« etndia entre èiè At]da\úl\à' ,, cõmô Vefere Gúài ibay ^Vo íèu cotn-
Latinos, & os Porcugnezes Lufilanós, C0'^'1<^'rt fendio \iViy.'p-ig.6. Chai¥iaôfó Ei)fios como quei
Poeta diz largamente na5 oy tavas y^we fe leguím-í J-em algnjus de,e,prepôfi-çâo de ablativo, que quef
6c nos o notámos no primeyro canto, oy tava i.

FOyfilho^ou cofnpanheyYodo Thsbãno^

^ie tam diver/as partes conquifiou» ,.^

Carece vindo terão ntnho ^i/pano, '^^

Seguindo as armas^que contim tífou: •
'

SDo 'Douro,& Guadiana o campo tfanot

Jà dito Elifio tanto ocontentOHi

^ue a/li (juiz dar aosjà cançados offoSy

Eternafepultura^à" nome aosni£os,

Foy filên) , ^ companheyrodoThebatto, Profegué
agora: fua narração tobre LufOjprlmeyro Rey áeU
tes Reynos de Lufiitania, o qual diz que foy filho,

6c conipanheyro de Baccho graade Capitão : S£

que he prefumçáo iiniij.yto provável, fes^uftdo elle

era dado ao exercicid das armasyque aportou a eU
tas partes,ii que chama ninho Hilpaíno,continuan.*

do ícu exercício miliur^6c conquiííawdoeftas par-

tes ta,mbera , como tinha fcyto em oOtras regiões.

E que fs contentou tanto do fitio defta terra , que
te quiz a<pofen:ta».' nella,& a^Gaibw^o q'tie lhe faitava

de vii'a,coni:o fica ditoino canto prim€yro,.Gytíívíí

3.9.Theban,o>,quer dizer Baccho', chama-iea4fim,
j^orque fua naáy Semeie eran>atural dte Thebas,

£íí> Douroy Ó^Gt4adMnaO'Cat*ípe>ufariO'j4 uliU Bly-

/w>. De commiim comientimcncci de todos osCol-
Biogi-aphoseftá aflcmado , (er cwtípá a' ma-is- férV

Biola:i& mais.abuindanie parte do iWuindocSc aífrrrt'

o mollramos no principia deltas amtnotaçòess no»

canto prime}'r.o;,. aytavaa. aonde tiratíámos darfi-

vijaô- do. mundo» E porque Helpa-nha faz' venta

-

gfnu aatodas-as de mais partes.de. Einiopa.&iiodas;
de-Hc.ipanha, nafertilidade, bondadede terray &
todas as mais coulas^necellariasipara a vida , ame-
Ihori&maj&excellen te: cerra he Andaluzia, & Eí-
wemadura.: daqui.vieráo osantigos a dizer , que"
ne{la;pjírte:ellaváo osca.mpcis Ely-lios , aondeos'
B'emaY£ntaradas deipaiide paáiidos defta; vid^i-

«l'i?.er fóra: &LlJefio lelaô, por eílarevh os que habí-

láo ntíítfes liíigares fól-a éé todo o trflbâlhò -, 8t
úprellaõ. Mc*s quanto si mim vemdelyo ,verbd
Grego, queqúer dizer fóitar, & livrar, porque Oà

que hi<ii'aVàêínêl!;eScamp'os Elyfios , è'ráô livresi

de cuydadò , 8í âé defgbltòs; pela quul razão tâm-i

bem Baccho Te chama Lyeo
j poique aífini ellci

totribôfet^uè oiÉgiiém, ífettl muy poUcos cúydai
dos na vida que Ihé dèm pèiiai O que ò nofio Ca-
mões qticr aqtii he , que verido Lulb os campos
dó Douro,Sí Guadiítna, que no tempo antigo fo-

raõ chartiados ElyfioS , Ihé eentetltàraô tántò*

que fe deyxou ficar nelUs.

4

ORamOique Ihé vès para divifi^

O verde Tyrfo foy de Bacco ufaddt

OqualàMJja idade n]oflra & avifa^

^éfyfú cotriptínheyro j.ujilho amadoí :

kêi outro^qu^ do Tejo a terrapiza^

depois de ter tam longo mar arado^

Onde muros perpétuos edifica^

E tenípla « Talas^qué em r^emoriaficítí

O verde Tbyrjfffoy, O ramo,que Lufo tinha para

di vila, era- huma halta- rodeada de pâmpanos de vi-

des, chamada Thyrfb , como fica dito no letimo

canto,oytava 52.

O <^(.i/il a no/jd idade. A gente defte noflo tempo'

porque por aquelles íinaes.Sc divilas entendiaó feí

Luio da co'n'l-erva,& co^mpanhia de Bacchc.

Fés outro cjue do Tejo a terra piz^a. Eíle he UlyíTes

filho de Laertes' Rcy de 1 thaóa
, que foy grande

«ídilofo no» negoGios d^ guerra : pelo que fe élcre*

vedelle que l-oy grands parte para fe tomar Tro-'

ya. E deipois de ter andado pôr muytas partes,

aportou nefte lugar aur-de- agora eftá Lisboa:que-

diz o noílo Fasta na oytayaieguinte que elle'édi«'

ficou.

Ee l/Z/ffi*



Canto

J^.
fylfes he^ o quefez afama cafa

. ,, A Deo/ãj^ue lhe dâ Línguafacunda^
^eje_ là na Afia Troya infigne abrafa,
Câ,na Europa Lisboa ingente funda',

^uem fera efoutro câ,que o campo arra/a

T)e mortosiCom p^efençafuribunda?
Grandes batalhas teni defbaratadas t

^easíAgmas nas banàeyras tempintaâasi

j, . ^ . O 4'
i i

. XHyfjti he. Jí fica dito como a fegunda figura,

que eílava na tapeçaria, era Ulyfies, o qual def-

poisde haver pafiados muy tos trabalhos pelo mar,

aportou a efte porto aonde agora he Lisboa , a

qual o Poeta que ellc edificou,& juntamente hum
Templo a Pallas,que os antigos tinháo porDeof^

da Sciencia. Deitas coufas le veja a noflaannota-

çáo no canto terccyrQ,.oytava 57. & no priroeyro

pytava 5.gl»e Je là na /ífia. Efte Ulylles foy gran-

de parte para iedeftruhir , 6c abraíãraquella m-
fígne Cidade de Troya.Da qual Homerojôc Vu'-

gilio trattáo largamente em íuas obras. Efte diz o

nollb Poeta que edificou Lisboa. Veja-íeanofla

annõtaçãonocanto 5.oyrava57.

^^em fera efioutro cà que o cam^e anafa ãemot'

touO que efl;ava no terceyro lugar era Viriato Ca-

pitão dos Lufitanos, & Lufitanode nação, natu-

ral de Portugal, queíecomprehenJe também nas

terras da annga Lufitania , como fica trattado no
canto prime}'-f.o,oytava i5.

Grandes batalhas tem desbaratadas , ^ue ai aguiai

tias bandeyras tem fintadas. Asinfígnias dos Roma-
nos em luas bandeyras,erâo Águias. O que o Poe-
ta aqui quer dizer he , que Viriato desbaratou

grandes batalhas dos Romanos , os quaes trazem
em fuás bandeyras Agmas por infígnias.

S/i o Gentio dizyrefponde o Gama,
Sfie/^ue vès pajlorjâfoy de gado

^

Viriito fàbernos^que Je chama

j

Tieííro na lança^mais que no cajado:

Injunada tem de Roma afamai
Vencedor invencível afamado,
!íS[ão tem com elle naõ^nem terpuderão

O primor,que com Tirrhojâ tiverão.

. Viriato (abemos e^M(e chama. De Viriato fe veja

a noflaantiotação no primeyro canto , uytavaid,
& no terceyro, oy tava 22.

Haotem com elle não, mm ter puderaÕ o primor, cjue

cmo P)/rrho làttTJeraÔ. Em louvor de Viri.ito diz,

que nunca os Komanos com elle tivcraó paz,nem
tregoas como Ic colrum;i entre gente que traz
guerra entre U ; porque nunc;i os dcyxava lepou-

Oytávo] -..x^^^f^-^^X

lar,antesfemprc os trazia em' rodaviva. O primor
que com Pyrrhotiveráo, foy que andando os Ko-
manos em guerra com Pyrrho Rey de Epyro , al-

cançarão delle tregoas,ÔC outros primores,qi'e en-
tre os Príncipes

, que trazem guerra entre íi , le

coftumão. E foy taõprimorofo Pyrrho , que no
tempo das tréguas lhe mandava prelentes, como
efcreve {uftino. Diz o melmo Autor, que nunc*
houve no mundo Rey de mayor primor, esforço,'

bondade, & íaberqueefterao qual Aníbal, como
refere Tirolivio dava legundo lugar dos Capi-
tães , pondoleafi no primeyro. Que na verdade
Annibal foy excdlentiírimoCapicão,& como ho-
mem.labioneftaarte, tinha a Pyrrho por grande
official. Muyras coufas conta dclle Plutarcho em
fua vida.E he boa graça dizerem' alguns,& impri-
mirem, que elle Py ; rho, de que aqui falia Luís de
Camõcs,era fiiho.de Achilies.;!;.

,0'U'lH'^ ;r; on Zv

C'^
Om força não.com manha vergonho/à

j A vida lhe tirarão,que os efpanta,
§^e ograjtde aperto em gête.inda q honrofa^
As vezes ieyx magnânimas quehi anta:
Outro eftàaqui,que contra apátria irofa,
Tíegradado com nofcofe levanta

,

Efcalheo bem^com quem Jelevantajfe,

"Para.que eternamentefe tliujiraffe,

.
i 'J -" i

Com força não. Vendo hum ServiHo Scipião Ca-
pitão dos Romanos , que não podia haver a me-
lhor de Viriato, & que havendo tantos annos que
trazia guerra com e)le,Jeaipre levava a pior,&: que
era impoffivel vencelo : determinou

, jà que por
força não podia, vencelo por manha. E para lahir
com íeu iiltento.íobornou alguns amigos, Sc com-
panheyros de Viriato

, que o mataflem á trayçaó,
como fizeraõ : vejafe o que elcrevemos no pri-

meyio canto, oy tava 20. &: no terceyro canto.oy-.'

tava 22.

$^e o grande aperto em gente, inda ejue honre[a , At
veTjeslep magnânimas (Quebranta. Sentença he efta

digna de feeitrever com letras de ouro, porque o
aperto, & neceíridade,como a experiência moftra,
obriga a fazer muytas coufas contra primor , 5Ci

honra. Donde diífe o Poeta Menandro Grego,
fra necejfitate multafackns mala. A neceílidade nos
obriga a fazer muy tos males:& daqui nalceo aqviel-

]e celebrado Provérbio : Necejfitai ingfns telum.

Muyto pode a neceffidade. Tratrando Titolivio

de cerla gente, que eftava em aperto : Nectffitate

^ua ultimam ac maximum telum efi , fupfriures ejíis.

Animando hum Capitão aos léus loldados , o cf-

forço que lhe dava , era dizer , que eftavão em
aperto

, & neceílidade , que he a ulcima arma , ÍC

melhor detodasrporquc nefte cftado como os ho-
mens não tciSi outro rciugio , Ic não o de (uns

mãos,peIcjão dilFercntemciue : Donde difte Vir-

íiilio:^



Luftaâas ãe Luis de Camões Commentadosl
gilío:í7«jí falui vtãis «ullam fperaré (àlutem.O prin-

cipal remédio que os vencidos cem,he não terem

elperança de remédio. Davaõ os antigos tanta for-

ça â neceííidade , que dtziaõ
, que nem os léus

í)eoíeslhepodiaó reíiítir,ÔCcomo atai Ihefaziaõ

grandes TemploSjSc tinhaó em grande reputação,

& honra. Vejafe o Provérbio : Necefitaí tngem te-

lur», & nece(fítatí nec Dij ijuidem refifiitut. E não ló-

mente nas coulas da guerra,mas rto meneo,6c trat-

to da vida,tem a n ecclíidade grandç poder,porque

até aos brutos animaes enfina a nófla linguagem,

aonde çliíie Períio no principio de fuás Satyras.

'ih ÍY : m
8

VEs com nofcotãbem vêce as\èândeyrai

'Deffas aves delupiter válidas,

^lejà iiaquelle tempo as mais guerreyraf

Gentes^denôsfouberaõfer vencidasx

Olha tãofubtis artes,& maneyraSi

Yara adquirir ospovos tãofingidaSi

Afatídica Cerva,que o avi/ay

Elle he SenoYio^&jlla ajua divi/a*

Gjijúsíx^edivU Pfíttaco fuunt,

ticafcjue docuh no(tra verba conari}

Magifier artís,ingeníj^ae Cargttor

Ventir negatas artifex Jequt votes.

Outro í(lâ A<jui ejue contra a paíriairofa. No quar-

to lugar eftava Sertorio,Italiano de naçáo.o qual

degradado por fua vontade da lua terra , fe veyo a

ellanofla , & nella foy Capitão geral dos Lulica-

nos,ÔC deu grande opreílaó aos Romanos. DeSer-

tono le veja a nofla annotaçaó no canto pnmey-
rojoytava 26.Chamarlhe o Poeta aqui degradado,

cntcndefe do degredo
, queelle tomou por llia

vontade,porque fefahiode Roma, vendo que lhe

nãoíucediaó as coufas como elle pertendia. Na
ley cffje interdtéiis, (^ relegathyk põem três géne-

ros de degredo. Hum he quando lepoem inter-

digo a alguma peflba,que não entre em algum lu-

gar. Outro quando fe laye alguém de lua pátria

para outro lugar,por lhe haver acontecido algum

defaftre, como fez o noflb Sertório. Outro quan-

do degradaó algum,8c por algum crime que com-
mette. Todas eftas maneyras de degredo há : 6c

conforme a efta ordem , deque os homens doutos

ufaõjôc fe pratica em ás leys, fe chama também deJ-

gradado o homem qije por fua vontade muda o
lugar.

. :>[?ara ejue eternaminte feilluftrajfe.X^o diz.porque

alcançou tanto nome Sertório neftas partes, len-

do General dos Luíitanos , 6c Governador de to-

da a Província
, que elcreve Vallerio Paterculo

delle i que por efpaço de cmco annos pelejando

contra os Romanos , havia duvida fe ficaria Hef-
panha, fe Roma, tão grande era o esforço, & va-

lentia defte Capitão.E Apiano diz liv.i. que nun-
ca houve Capitão mais valerofo * nem mais bem
afortunado, que Sertório, pelo que era chamado
de muytos Aníbal, Efte teve o fim que coílumão
ter os homens excellentes , porque nunca faltaó

iraydores que façâo íeu officio, como fizeraó tam-
bém a Viriato. Hum (eu particular amigo Roma-
no, por nome Perpena o matou: 6c como efcreve

Paulo Orofio liv.^.cap.aj. o que fuccedeo fetten-

ta , & hum annos antes donacimento de Noilb
Senhor {efu Chrifto.

Vês com nofco tamhpt vence as hatiJeyras. Dejfat

aves âe lupiter validas. As aves de Júpiter faó as

Águias. Pliniodiz qucdavâo os antigos a Aguiá

a Jiipiterporfuaave , porque os ray os do Sol lhe

não faziâo mal. Outros daó outras razões. Eílas

aves írazião os Romanos por iníignias nas íuas

bandeyras,como dizem todos os Poetas, & Hiíto-

riadores,o Poeta aqui diz: que Quinto Sertório

vencia as bandeyras que tinhaó as aves de Júpiter,

que fiõ as bandeyras Romanas que tinhaó Águias

por inlignias.

A fatídica Cerva. Contaíe que Hiípano por no-

me, Sc Portuguezdcnaçâo, acato tomou huma
cerva pequena : & por (er muyto branca , &fer-

mola a deu de prelente a Sertório , o qual era tão

ardilofo, tk. dc.tanta all:ucia,ôc faber,que perluadio

aos Helpanhoes,que aquella Cerva adivinhava,6c

lhe dizia o que havia de fazer, como diz P linio liv.

8.C. 52. Nas moedas que delle batiâo em Roma,Q
qual coftume era muyto guardado entre os Ro-
manos , de huma parte eftava Sertório com hum
olho menos ,

que perdeo nas guerras civis de Ro-
ma,& da outra a Cerva,que íegundo elle dizia lhe

mandara Diana,a que os antigos tinhâo por Deofa
da caça.Chamalhe o Poeta htidica,que quer dizer

adevinha,porque fingia elle lhe adevinhava,o que

lhe havia de acontecer.Dondeconta Apiano liv.i..

que perdendofe huma vez , lé enladou demafiada-

mente,tendo ifto por muyto mao agouro, 6c final

de algum mal grande. E aífim não quiz dar bata-

lha a léus inimigos em quanto não achou a cerva.

O Lha efloutra bandeyra^ô" vè pintado

Ogrão Progenitor dos Reysprimeyyos;

Nos Vngaro afazemos,porém nado

Crem fer em Lotharmgia os ejfrangeyrosi

depois de ter os Mourosfuperado^
Galeg0Si&. Leonefes cavaíleyroSf

A Ca/a fantapajfa o (anto Henrique,

Torque o tronco dosReys fe/antijique'.

Olha efloutra bandeyra. No quinto lugar logo

junto a Sertório eftava o retratto de Excellentii-

fimOíScfeliciíTimo Conde Dom Henrique, tronco

Eca dos
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Canto

W)s^Reys de Portugal,de fua Õrígem íe veja o que
efcreveinos no terceyro cantOjOycava z6. E defta

joniada que aqui reconta o Poeta
, quefcz,aHie-

W5{.m,e^S}jiio meicQO.^íKo , oytava i^.

1 O

^Vem he, me dize efloutro q ??ie e/panta

.^'^^^rgunta o Malabar maraviibado)
^c tantos efqmdrocns,quegente tanta^

Com tão pouca ttem roto^S dejlroçado?

Tantos muros afpeyriffios quebrantãy

Tantas batalhas áà minca canJactOj

Tantas coroas tem por tantaspartes^ __
AJetis^ès derribadas^à' ejtanàaresi

^L»em hymeàiz,e,(flomro, Tratta por muytas oy-
tavas do grande Dom Affonlo Henriques pri-

nieyro Rey de Portugal , filho do grande Conde
Pom Henrique, deque tratiàmos naoytavapaf-
íada. Deite Rey feliciffimo le tratta em muytos
lugares defte livro. O noiTo Poeta largamente no
•canto terceyro , oytava 29. até 54. E nòs notámos
em differentes lugares no terceyro canto , & pri-

jneyro,oycava z.alli lepóde yeri

I r

ESte he o prmeyro /SffonfOidip o Gama^
^e todo Portugal aos Mouros toma^

SPor quem no Eftigto lagojuraafama],
XDe mats não celebrar nenhum de Roma:
Elie he aquelle z>eioz.o,a quem T>eos ama,
CV/m cujo braço o Mouro tm\go doma^
''Para quem defen Reyno abayxa os muros,
Mfd^.deyxandojâ^ara os futuros,

r^n/ieke aejmlle zelofo, Foy efte ExcellentiíTimo
Key muyto zelofo da honra , & lerviço de Deos,
pelo que to Jo leu cuydo,&: diligencia poz em lan-
çar de Portugal os Mouros inimigos crueliíTinvos

danoíla fantaFc Catholica, & em lugar dasiuas
Meíquitas,& templos de abominaçáo,fundou ou-
tros novos para gloria ,.& honra de Deos , Sc feus

Santos. E como era efte, todas as coufas lhe íucce-
diaó bem,& com muyto pouca gente, & defarma-
da

, desbaratava grandes exércitos de inimigos,
porque pelejava com o braço de Deos , como diz,

aqui o Poeta , & (e pódc ver mais largamente na
Chi^onica de fua vida. E nós o notámos também
Cal muytas partes defte livro.

Por e^uem no Efiygio lago jura afama. Eftigiahe
hum-a lagoa no intcrno,legundo fingem os Coetas,
HííiodpnaluA theogonia a faz filha do Oceano,
(k rhctis: outros P(/ttas lhe daó outros payj: ,os
qiiaes acrecent:iô

, que teve Eftygiahuma filha,
ch.imada Vitoria,& porqne efta na guerra que Jú-
piter ceve com os Gigantes o favorccçp , &aju.

dou muyto ,, em récompeftfadeíla ajuda , & arti-

zade lhe ccncedeo huma merçé , £c foy .que oa

Deoíes jurando por a lagoa Eftygialua mãy , ti-^

vefiem tanto reípeyro a efte juramento , quepoc
nenhum modo le atreveflem a quebralo.O que tu,»

do conta Servio,4cclarando aquelle verlb de Vir-

gílio.. Dl/' cHjui curare timent, & fallere nurnm. Poc
cuja dignidade os Deofes temem jurar.& quebran-
tar o juramento.Qutros dizem que Eftygia he hu-
ma lagoa em Arcádia , deagoapeçonhentifiima,
em tanto , que todo o que bebe delia morre logo,

como diz Plínio , Sc que efta he a razão porquí
lhe chãmâo lagoa do interno.

12,

SECefar,fe Sexandre Reysjiverãa
Tão pequenopoderttâo pouca gente,

Contratantos tmigos^quantos erão»

Os que desbaratava ejte excellente:

Naô creas^quefeus nomes feejhndcrão
Comglortas immortaes tão largamente,
Mas deyxo osfeytvs feus inexplicáveis,

Vé^iue os dejeus Vajjalos fão notáveis.

Se Cefar/e ^lexanjre. Para engrandecimento ds

cavallaria
, Sc e&lorço de El-Rey Dom AíFonfc

Henriques taz aqm menção de dous Capitácí

muyto celebrados pelos Autores, Gefar , Sc Ale.

xaiidre Magno , os quaes fizerão couías dignas de

mcmofia , mas toraó differentes do noílo felicif-

fimp. Rcy nifto, que todos íeus feytosfcraõ cora

grandes exércitos, ôc multidão de gente , Sc defta

inaneyra desbaratavaó feus inimigos : El-Rq
Dom Aflonfo fez grandes coufas , Sc tirou ellí

Reyno da mão dos Mouros,queopoíruhiaó, conn

«luyto fracas ajudas de homens
, porque os feu:

.eraó muyto poucos,em tanto,que em muytas ba
talhas que deu aos Moui os havia para cada Chril
láocem Mouros , comofe pôde ver na Chronic;
4eJHayida.
.,•

^^

Esterque vés olhar com ge^o trados
Para o rompido Alumno mAtfofrido,

T>izendnlhe^que o exercito cfpalhado
Recolhaj& torne ao corpo defendido:
Torna o moço do velho acompanhado,
^le vencedor o torna de vencido,

Egas Monizfe chama oforte velho,

Para leaes Vuffalos claro efpelbo.

E[}egjue 'vès olíar com gefio. Contaõ as Hiftoria:

íjneteve o Príncipe Dom Aftonfo hum recontrc
com Dom Fernando hum Fidalpn Caftcihiiiic

com o qual lua mãy le caiou defpoisda morte d(

pay o COnde Dom Henrique,no qual Dom Fer
nando ficou jVcnccdor. Ncfta elcaranuiça nâo í<

achoL



achou Dom.Egas Moníz, Ayod'El-R.ey,'tnas co-

aiolhe veyoâ,noticia,foy agRudepreíla em buf*

ca do Principe.Sc reprendendoo porque tiiera cal

lêni elle , ôc o tez tornar atrás , & entrar outra vez
cm batalha. Edèfta mancyradesbíracou o padral-

tOjSc prendeoa máy. Aluinnobe palavra Lacjna,

que quer dizer criado. Rompido lhe chama, por-
que vinhajà vencido : ôc o leu campo era roto , 5c

aesbaratadojoqual fe reftaurou com a chegada de
Egas Moniz, t)à cauíá defta delavença,S£ guerra
entre o Príncipe Dom Affonlo Henriques, & feu

padrâllojtrattámos no terceyro canto no lugar aU
iegado.

14

VElo cã vay cos filhos aentregnrfe^

Acorda ao còío^nu defedãi&pano^
forque naÕ qtiiz o moço íugeytarfe^

Como elleprometera ao Cajfelhano:

Fez com Çifo^^pyo meffas le vantaífe

O cenoyquejã ejtavajuberanoy

Os filhos _, & mulher obriga àpena^
^.cira que ofenhor falve^aji condena.

Velo eâ vay. Contaô as noílasChrorficas ,
que

defpoisque o Príncipe Dom Affonfo Henrique;
yenceo a (eu padrafto , &; o lançou fora de Portu-
gal, & prendeo fua máy, que magoada, ella eicre-

yeo a El.R.ey Dom Aftonfo de Caftella (eu fobri-

nho acudiíle a tomar aquelle Reyno, que era leu.

Veyoefte Rey com grande poder , masaprovey-
toulhe pouco

, porque o Principe o desbaratou.
Tornou fegunda vez fobre elle , pozlhe cerco em
Guitnaráes

, por o Principe eftardefapercebido.
Vendo o leal vaflallo Egas Moniz o pouco poder
do Principe, &omuytodos Caftelhanos, fahiofa

fecretamente ao arr^yal dos inimigos, ôc concrati
tou com EURey Dom Affonfo de Caílella, que o
Príncipe feu íenhor lhe daria obediência , &: reco-
nheceria fuperioridade, Sc iria a fuás cortes,com o
qual EURey de Caftella ficou fatisfeyto , & con-
tente

, & levantou logo o cerco. Todas eílas
coufas fe podem ver largamente aio canto tercey-
rojab oytavaj4.ufqucad4í.

Aofez oConful tantOique cercado
Foy nas forcas Caudmas de ignorante.^

fiando a paffar por bayxofoyforçado
^0 Sammticojugo triíimfante:

Elle pelo feu povo injuriado

j

A(ife entrega fófirme,^S confiante

j

Efloutro affi^é' õsfilhos naturais

^

E a confortefem culpajque doe mais,

í Nio fíZs o Confiil tanto. Conta Ticolivio na prl-
ir.eyrajDecida, que tendo os Romanos guerras

Camiès Commentadõfl ^2^^,

com osSamnites
, que hoje faó õs "moradores do"

Abrurzo regiaõ de Ícali4, entre Piceno , que hoj@

chamaô iMarcade Ancúná Apulhâ * íít Campaniaj

deíeja iido os Samnítes paZ coni os Romanosj prs-

tendendoapor todas as vias ; nunca os Komanos
lha quizera.ó conceder ,nem deferifívf-uasembay^-^

xadas
,
pelo que cnaraó por Err.peradoj 4 hu m va-

rão principal por nome Cláudio Poncio.Eíte ven-

do que os K,omano5 lhe cncravão por luas terrasj

&lhasd.ílruhiaó,6cqueymaváó,delpoisdefeyta

huiB;i pi"atica acs icus,em que os animou contra os

Roíiianos: ttlou de huma manha, & foy que man-

dou dez íoldados homens de faber , Òi de animo,

cada hum pór fua parte,em habito depallores coni

gado ,
osquaeshuendúieencontradiçoscom os

Romanos pelos campos, por onde and.ivaó a rou-

bar
, perguntado; pelos Saninites , diíleúem , que

eftaváo em Aputha no cerco de Luecria. E cora

t«dos aquellcã dez achados em diíFcrcntcs pií tes,

& tempo, todos fallaílem por huma boca. Move-
rão os Homanos íeu exercito para íoccorrer aos

Lucerianos queeraó léus amigos. OGapitão def^

te exercito era o Conlul Espúrio pofthumo. Che-

gados os Romanos a humcerlo lugar entre dons

montes muyto eilreytos , & cercado , o qual poí

efterefpfyto , ^ porcftar perto de hisma. Aldeã

chamada Cauda , ie chamava as forcas Caudinas,

começando a entrar pelo poço ., foraó cercados

dos Simnites , ik alli como cm. rede iorçados a

comprir ascondiçces ,
queihe os SamRitespuici»,

raó ,entre.osquacs humarnuyto ignorainofafoy

pdlarem por debayxo do jugo. O que o Poeta

aquimoítrabcqueeíleConful EfpurioPoílhumo

não paliou tanta afronta nefte lugar , aonde coca

grande menoscabo de iua peflba , & abatimento

de íeu exercito pall.ou çlle corn todos os 1'eus de-

bayxo do jugo dos Simnites , como paílou Egas

Moniz, porque elle paílou ló, & contra vontade^

Egas Moniz com Icuslilhos, ôcfuamolher. Eíle

paliar por debayxo do-jugo , era huma aff'ronta,

òc injuria grandiliima,quc,íe fazia aus vencidos,6c

era deíla maneyra. Armavão ties pios a modo de

forca, 6c os vencidos vinhão alli todos em procií-

íaó, delpidos , & delarmadps,: coriio quem vay à

vergonha com baraço , £c pregão , & chegando

équelle lugar aonde eftavu aquelle jugo.pailavaô

por debayxo dclli. Elte he o jugo de queosAti-

toresfalláó, &:uaóletomâo aqui forcas Caudinas

por jugo , como alguns querem declarar por fuás

jcabeças, não le regendo pelo que os livros dizemj

flue forcas Caudinas he nçmedo lugar, aonde os

Romanos foraó tomados pelos Samnítes , o qual

por fer alpero, eilreyto, £<: alto, fe chamava forca,

£í por fcr pei to da Aldeã Cauda , forca Caudina,

eíla he a verdade. Hoje íe chama o eftreyto de

Arpaya , como dizOrtelio na fuaSynonimia na

palavra C<i«<^í«^/í<rf<ejâonde lhe acrecenta outros

nomes»

•Trny



-i"? Canto

iS

"KT Es efle^que famdo da cilada^

\ y, 'Dáfobre o Rey^que cerca a villaforte

Là o Rey temprejo^^ a villa de/cercada

llluflrefeyto digno de Mavortei

Velo cà vaypintado nefta armada.

No mar também aos Mouro s dando amorte

Tomandolhe asgalés^levando agloria

*JOa primeyra maritima vittorta:

Ves efie ^uefaindo da cilada. Conta Duarte Gal-
vão na hiííoria de El-Key Dom AíFonlo Henri-

ques,que eftando Dom Fuás Roupinho Capitão

mór do mar, no Caftello do Porto de Moz lhe ve-

yonova
,
que Gami Mouro Rey de Cima Tejo,

aonde hora he Cáceres vinha com grande poder

a tomar Portugal , por ver que El- Rey Dom Af-
fonfo andava occupado em outras guerras

, pelo

^uelogopoz no Caftello humapefloa de confian-

ça , 6i elle com os mais,que pode (e poz em cilada,

& vendo que os Mouros combatiâo o Caftello lem
o largar , deu fobre elles hum dia de madrugada,
eftando os Mouros defcuydados,8c desbaratouos,

,& cativou o Rey. O que luccedeo a vinte & dous
'^c Mayo de mil cento 5c oytenta.

* Valo cà vay pintada nefta armada, Deípois da vir-

toria que houve Dom Fuás do Mouro Gomi,
foyíe a Coimbra, aonde El'Rey eftava , Sc là foy

nova que andàvâo Gaiès de Mouros pela cofta

iazendo dano , mandou logo El-Rey Dom Fuás
Roupinho aeftaemprcfa , o qual pelejou com
as Galés , & as tomou todas, que eraõ no ve , a de-

•zafleis de Junho do duo anno,

HE Hycm Fuás Roupinho^que na terruj

E no mar refplandecejuntamente,

Cofogo y que acendeojunto daferra
T>e Ablla^nasgalés da Mauragente-.

Olha como entãojufla^^ fanta guerra

©í acabarpelejando efta contente:

'Das mâvsdos Mouros entra, afelice alma)

Triunfando nos Ceos comjuftaplama.

' Co fogo ejíit acendeo jmto da ferra. Alcançada a

vittona,que referimos na oytavapaíTadajefcreveo
Dom Fuás a Coimbra a El-Rey como a gente por
aqutifa vittoria que houvera eftava alvoroçada,
para hir na armada contra os Mouros, o que EI-
Key Iheagradeceo muyto, & deu licença, para
qucfoilcin, como os Portuguezes naóachaflem
no mar crn que pegar,chegâraó a Ceuta, que ncí-
te tempo era de Mouros, ôc tomarão, òc queymá-
raó quanto no porta havia. Sentidos, & enfada-
dos os Mouros dilloj, deráo avifo a todos os luga-

Oytavol '
' ' A

res marítimos , os quaés fe a]untaráo , & armarão
entre íi cincoenta , & quatro Galèsi com as quaes
deftruhiraô a Dom Fuás Roupinho , o qual an-
dava na cofta fem íaber defta armada , o que foy a

dezaflete de Outubro de mil cento & oytenta an-

nos: & nefta volta morreo efte grande Capitão, o
que tudo aqui diz o Poeta.Serra de Abylayhe Ceu-
ta,como fica dito no canto j.oytava 77.

18

NAõvès o ajuntamento de eftrmtgeyro

Trajo,fãhir da grande armada nova,
^e ajuda a combater o Reyprimeyro

J^ijboa^àefi dando fantaprovai

Oiha Henriquefamofo cavaleyro,
Apalma^ que lhe nacejuntoacóva^

'Por elles mõftra T>eos milagre vifto.

Germanosfão os Martyres de Qhrijlo,

NaS ves hum ajuntamento. Ifto diz pela armada
de eitrangeyros que aportou â vifta de C mtra, ef-

tando El-Rey Dom Affbnfo Henriques ncUa,
com cuja ajuda foy tomada Lisboa , como fica di-

to no canto tercsyrojoytava 57.

Olha Henrique famofo Cavalleyro. Eftc Henri-
que foy Alemão de naçáo , o qual morreo nefta

Cidade de Liiboa, quando foy tomada aos Mou-
ros , fazledelle menção particular na Chronica
d'El-R.ey Dom AíFonlo do cap.59. 8c contafe hu-
ma couía maravilhola , & he que ao longo da fe-

pultura defte Santo Cavalleyro naceo humapal-|

meyra, como aqui diz o Poeta, a qual dava faudc

a todos os que a punhaó ao pefcoço alguma pe.

quena delia,ou moído algum pao lhe bebiaó aqiíel^

lepò. O que tudo fe pôde ver no lugar daChro*
mca allegado.íífirwdww.Quer dizer Alemães.

li)

H^m Sacerdote vè brandindo a efpada.

Centra Arronches^q toma por vingafa:
1)6 Leyriajque de antesfoy tornadaj

T^or quem por Mafamtdeenrefta a lançai
\

He Theotonio Triorjnas ijè cercada
Santaremos verás afegurança
Dafigura nos muros

,
queprimeyra

Submdo ergueo das ^nnas a bandeyra.
"^

Hum Sacerdote vè. Dom Theotonio Prior de
Santa Cruz de Coimbra , ao qual El-Rey Dom
Aftonlo tinha dado Leyi ia por fua , affim no go-^

vernocfpirituiljComono temporal. Os Mouros a

cercarão, Sc tomáraó: pelo que o Prioi poz cerco

a Arronches, lugar do Alentejo, & a tomou aos

Mouros que era íua , El-Rey defpois de alguns

dias, toinou 4 tomarLeyria , & arcftituhioao

Mofteyro de Santa Cruz de Coimbra ,
quanto ao

típirituaP
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1

efpiritual fômentertoraadoalgupi tanto do íbcceí- clefallár,Feyco núcafeyro,como fediílera)êcmais

lo de Leyria.fufpeytando que hxjuvcra algum dcí- digno de iftemona,que nunca le fcz.

CL*ydo no Prior

Por quem for Mafawede enrefla a lança. Entende
os Mouros que pelejaváo pela fcyta de Maia?
mede. ^ '^^^^

Mas ve ítrcada Santarém. Do cerco de Sahtaí
rem , & como fc entrou fe veja© que notámos no
eantò terceyro,oycava 55."^ » .í:5ír'

w E verâi a feguranfa.llto dizpor hum Mem Mo-
niz.filho de Egas f^oniz.Ayod^El-Rey Dom Af-
fonfo Henriques. Efte Mera Moniztoyo priaiey-

roque pozpé nos murosde Santarém , arvoran-
do em cima a bandeyra de Portugal , comViuyro
estorço , como fe contem aa Chronica de El-
Rey Dom AíFonío , cap. 31.

2.0

Elo ca donde Sancho desbarata

Ella por armai toma. Entende E vora,de todas aS

coufasdeGiraldo , & de verdadeyra declaração

delia oytava le vejaanollaannotaçaó no lugar al-

]egadc),aonde trattámos eílas coulasde prepoíico,

6c na verdade.

iz

^1^ Ao vès hum Cafielhano^que agravado

SI 'De /iffonfo novo Rey pelo odto antigo

l^os deLar a cos Mouros he deytaáo^

1)e 'Fortligaifazendofe inimigo?

Abrantes vilU toma acompanhado

^os duros infiéis^que traz confígOi '

Mas vê que httm ^ortuguez compoucagente
Odesbarataria oprende oufadamente.

j j^ j ,

" NaÕ ves hum Cajielhano. Nõ tempo de El-Rey
Os Mouros de Vandalia emfera guerra Do.o Sancho o primeyro defte nome, & legundo

Oj imigos rompendo o alferes mata

j

E o Ijpaltcopenaão derriba em terra:

Mem Moniz he^que emfy o valor retrata^]

^.e o fepulcro do pay cos offos^cerray

Umo dejtas bandeyras,'^oisfernfalta
Acontraria derriba) a/ua exalta,

-'^iFelo cá donde Sancho desbarata. Continua com os

Feytos de Mem Moniz, o qual em companhia do

de Portugal , lendo Rey em Caftella Dom Aífonía
o n(jnc) deite nome , filho de Dom Sancho o ter-

ceyro por alcunha o delejado. Succedeo,que hunx
Dom Pêro Fernandes de Caílro que chamavaô
da guerra, homem principal em Caftella fe lançou
com os Mouros.por Ter desfavorecido do íeu lley,

por amor dos Condes de Lara , a que El-Rey era
uiuyto affeyçoado. O qual entrou por Portugal
pelacomarca de entre Tejo, 6c Odiana,& chegoa
a tomar Abrantes : & levando muytos Chrirtáos

Infante Dom Sancho , filho de El-Rey Dom Af- cativos deftes lugares,com grande defpojo, & ten-
fonlo Henriques , a que mandou o pay a pelejar

Gom os Mouros nas terras de Andaluzia » lhe to-

fliou huma bandeyra junto á Cidade de Sevilha,

quefoy caufa de todos íe porem em fugida,como
le conca na hiftoria do dito Rey,c.5a. Vandalia he
Andaluzia. A razão deite nome íe veja no terCey-
ro canto, oytava óo.Hilpalico pendão , he pendaó
ds Sevilha

, porque Sevilha fe chama em Latim
Hífpalii, como lhe chama Plínio no fegundo livro
cap.jíy.da natural hUtoria,Sí todos os inais.

21

O Lha aquelle^que decepela lança
Com asduas cabeças das vigias

^

Onde cilada efconde com que alcança
A cidadepor manhas^^ oufadias:

Ella por armas toma a/emelhança
'Lo cavaleyro^que as cabeçasfrias
Na mão kvava;Feyto nunquafeytOj
GiYãlão fempavor he o forte ^eyto.

do feyto muyto mal pela terra , indofe recolhen-

do lhe íahio ao encontro hum Fidalgo Portu-
guez, por nome Martim Lopes,com pouca gente
decavallo,&;depé, Scos desbaratou, &; tomou o.

delpojo que levavaó. Si prendeo o dito Pêro Fer-
nandes de Caftro. O qual perdoado de El-Rey de
Caftella, fe tornou a lançar com os Mouros , & lá

acabou. Eíta entrada fez cfte Caftelhãnonoanna
do Senhor de mil cento 6c noventa 8c nove, & foy
prefo pelo dito Martim Lopes em huma oytava
dePenrecoftedo ditoanno , a caufa das inimiza-

des entre efte Dom Pêro Fernandes , & os de La-
ra, ie pedem ver largamente na Chronica de El-
Rey Dom Sancho o legando Rey de Portugal.

Artirn Lopes fe chama o cavaleyro,

^{e defies levar pôde apalma^ e o louro

j

Mas olha hum Ecclefiafiicoguerreyro^

§Ihs em lança de aço torna obago d'ourai

Veio entre os duvidofos tão inteyrot

Em não negar' batalha ao bravo Mõuroi
Olhão /mal no Ce0j,que lhe aparece^

Olbaatjuelk medecepeU lança. Eíte he Giraldo
em pavor , como aqui.diz o Poeta , vejaff a noOa
innotação no canto terceyro , oytava 6j, Fey to Com que nospoucosfeus O esforço crece,
luncateyto , para encarecimento de hum feyto , .,

:ao excellence, como elie Giraldo ufa deite termo Martim Lopes. Deíle Martim Lopesfíca trattado

na oytava paliada.
_

Mas



Mas Ma hupt 'Eícjefiajikõ ^uemyh'. Kiie íoy ^tçrrdàQ^Algmt.têjàneUa
DoQi Mattheui BifeQ de Usbp3,o qq^l çoínaju. MaSacha,memPorarmas lhe refifía:

lio anno de nui du^entos^ dezaíiete pczcprco a ,/,/- // 'í, «» » , , -, "^

Àicaccre çlo íal': & Jeado,tq#$ de K?rçcíjr- x}ue íe.
rfas.capllos toma aefcaía Vtjfa-,

íeygntaÇp o çerço ^ pov ji^^^yçjt- njpyj' terj^^ 'que vi.,'
^"^J" TaviUa tomada aos moradores

,

rfía grande loccorro aos Mouros , elle o iiaõ qgiz^ ^^í VÍnga}if^4of/ète Cfif^dorçs,

íazer,antes eílando quaíi todos emfadados, ôc in-
;

,,

conílantes, elle fó perfevèrbu com muyto animo: Olha hum Mtflre. Eííe Msftrç de quç o Poeta
o <|ue4â » enren4e4- o Poeta naqueilas palavras: falla,era Dom jPaye Corrça, Meílre da Oriiem de
vejo entre os du vidpfos taó xnceyro. Santiago eno ÇaftelU.. Foy grande cavalleyre, ôc

Olha o finai no CsB,<}ue íhe aparece. E dando p ne- pçrfçguidor de infigis. Era Português de naçáo,
gocioneftèeftadofezo]^i||)ooraçaõaPeosNof- nias-, vivia .eoi CaCtçUaem tempo d'Eí Rey Dom
foSenhor publicamente; pedindí)lhe lahiílepor Fernando q fegundo : dehayxo decujabandeyra
fua honra , k pela cTíútaÇiò de lua Santa Fé Ca- fçz rnyytas §ouías finalgdas , corao foy njudar a

thohca , acompanliada Êòm lagrimas de itiuytos. ganhar Sevilha
, & faz«r muy tas entradas pelos

D^cuquâlternpoíeàix q^yç apareceo no Ceo hum Mouros do Campo de Ourique, &dos Algarvcí,
final, b qu§l foy hyitxi hogíç^, muyto velho, ou pa-, em ferviço dos Reys de Çaftella. Delpois le ajun.

i-a melhor dizer grande,&: muyto reíplandecente, tou com El-Rey Dom Affonfo o terceyro de

êç al-VQ-<foíno a nevç,, co^ínhuma Ç.ru,z yermelha Portugal, & conquiílaraó todos òèíugares^dó Al-

1)9 pey tp , com o qual fiçáraõ tpdos muyto ale- g^rve , como íe imca largamerite na Chronica do
grés , vendoque Deps fe lembrava delles, ; o que dito Rey.
foy parte paiía todos pcrdereni o medo que ti-, FeiTa.vtlU tomh mworaâow, Efte íuccefio
íihaó, & fóinarçm novas forças contra feus inimi- que o Poeta aqw aponta dos Içtç Caçadores , fe

gos. O qye tudo fe pôde ver na Chroniçade El- tratc-a na ditaChroiíjca, aonde le referem oiuycas
Rey Dom i\ffonro por alcunha o gordo.o fegqn^ coufas,que o meftre Dom Payo Corrêa ftz. E foy
do dftíle nome,&; cerc^yvQ d,os Reys de Portugal, deita maneyra; Os Mouros de Tavilla, & de ou-

iros lugares do Algarve andavaó muyto perlj^

.
. , 2,4 '

guidos , Sc atormentados do Methe Dom Payo,
''"

.'tp
/ 'k- n j. tn T o -ir

VcndDf?,iji,omçz de-Junho, no.teEi)poemquelhe
mvao os Reys deCordova,,p õevim era eewflario recolher fuás novidades pedirão trc,

Ropjc^qs oi^íras^ 4çi(ís,^, ttão M\^lf,4<Ç<^
g^s atè di% às, S^Miguel, que he a vinte , êí nove

IR^otos^mus mtes mçnps^m^raw^h^m
Feyta deiTitQs^qm não de humano braço:

Vksjâ a. víl(a de Akafene- fe humilha

^

Sem Ih^ vaUr d-efeza.ou muro de aço,
A T>om Matheus^oBifpo de Lisboay
^ue a Çeroa depa.l,m^ ajli corou.

de getembro.Q Metóre lhas concedeo diboa von*

tade , pqrque também lhe eraó neceilanas aellOi

pa,raQ&í<:g5 tomarem, algum alivio, do continue

trabalho eira que andavaó. Nsfte tempo das tre<

gpas Dora Pedro Bires Coramsndador de Saa-

„ T -. . . - - , tiagp, & compaahfyrodo Meftre, vendo,qu:ch:v^e a Uroa depalma alh coroa,, via pazçs, detcrramou hirfe folgar com certos Fi-

-
,

. dalgQS.amigos,aham certo lugar alemdeTavdlit
Vewm os Reys de Çordova,l^o lugar acima alie- chamado Antas,aonde havia muyta caça. Quan-

gado da Chronica fe cpnta, cpnio vieraó em foc- do tratt.áraó labre elta íua ida com o Meftre ,, cll<

corro aos Mouros, de Àkacere , quatros Reys lha contrariou,dandolhe muytas razocns,por oii'

Mouros: p de Córdova,Sevilha, Badajoz, & Jaem; de lhe não parecia a elle bem. Mas como elles cl-

aqsquaestodos.o Bifpodeu batalha , Sc yenceo, tavaó apetitofos,porfiarão tanto,que foy forçad(
lendo luagentç muyto, rpenp^v Sc Pi^e.yÂtodos, ao Meíire naó íhe contradizer leu gofto. Ncít)

quati-o foraõ mortos , Sc muyta de lua gente. O hida paflaraõ por Tavilla:o que os Mouros taioà»

que lyccedeo aos onze djas do mez de Setembro, raó em afront;4,Sí deiprezo feu. Pe^lp que fora;ó aí

de mil duzentos Sc dezaílètercom tudo os Mouros lugar da caça, aonde matáraõ ao Commcndadoí
que ^ítaVáono Çaíl;-ello,tiveraõ maó , Sc fe deien^ com icis companheyros mais 1 cujos nomes eltá<

i^eca,ô até. m^is nâo poder , poxquç naó podendo naChronica. Fazendo elles primeyro em fua ds'

refiílir á fúria dos nolfos , lhe largarão o ÇaítcHo. fenfaõ as mais eílranhas maravilhas de valor , &
a dezoyto de Outubro dp dito anno em, di* dq Chriftandade, que le nunca viraó em lemdhantí
Bemaventurado S. Lucas.. Com outros dom. Poi^ acontecimento: camo largamente conCíi a Chm
cftoutros ddus entepde o;i^e Badajoz , Sc ò de nicado dito Rey Dom Aftbnlocap.5.Foy o Mef
J^'^'"*- ^ tíea,vil;adodeft.c cajo,., oqual aeudK)logo,Sc dcí

2_ ç
pois de fejvirnos Mouros com muy::b lançadas

QLha hum Medre ane Sece de CnMla í ^"^ "" Tayil !..,& a tomou ao. Mouroscom gran-

•P. .A«l
^yi(-pre,que ãece ae ^.njmia, ^^ mortandade dos moradores a nove de junho

^

L ortu^uez de ^açap^com con^^iílta de mi] du7.cntcs,quaj;eata & d,o.us.
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couias neíla vi.ia, que fua boa hmo. fica íetiipre

2Í

tT Es com bellica afíucia ao Mouroganha

V Silves^ q elleganhou comforça mgente

'ie T)om Tayo Cerrea^cuja manhas

1grande esforçofaz Inveja agente'.

Mas noõpajes os tres^q em frãça/SEfpanha

\efazem conhecerperpetuamente

t

'Znt defafiosyjuflas^& torneos,

'delias deixandopúblicos trofeosl

Ves com búUca ajiucia. Andando o MeftreDom
'ayo Corrêa, nefta demanda dos Algarves fucce-

leo.que os (eus defmandados deraó cm hum lugar

)ertodoCabo de S.Vicente, chamado Eftombar,

^co tomáraó , cu ydando os Mouros que achariaó

)Meftre delapercebido fahiraó a elle da Cidade de

iilves : o Meftre fabido ifto le foy ás portas da Ci-

iade, & nellas houve huma crua batalha, porque

) Rey por nome Aben Afan,era fora , Scqueren-

io entrar: & os Mouros acudindo a huma porta

)ara o recolher , foy huma caó cruel briga (obre

iíla entrada
, que o Rey ficou fora , & os Portu-

juezes dentro. Como fe conta na dita Chronica

Ie El-Rey Dom Affoníooterceyro. Mái n^opaf-

èí oi tret, Deftes trcs fe veja a nofla annotaçaó na

jytava feguinte.

2.7

VElos CO nome vem de aventureyros

A Caflt lia^ onde opreçofós levarão

Dejogos de Bellona verdadeyros,

^e com dano de alguns fe exercitarão:

Vè mortos osfoberbos cavaleyros^

§ue o principal dos três defafiarad^
^e Gonçalo Ribeyro fe nomea,
^uepóde naõtemer a ley Lethea.

•'Velot CO nome vem de aventarsyrot. Os três que na
òytava paflada o Poeta notou, que fizeraó gran-
des couias em França, foraó Gonçalo Rodrigues
Ribeyro , Vafco Anes , colaço da Raynha Dona
Maria de Caftella: ôcFernaõ Martins de Santa-
rém. Eftes defpois de haverem andado três annos
em França como aventureyros,por ganharé hon-
ra, & fama por fua cavallaria,coil:um'e muyto ufa-
do naquelles tempos : vieraó ter a Caftella , aonde
Gonçalo Rodrigues Ribeyro matou huniCufte-
Ihano em hum defafio. E em humas juftas reaes
que El-Rey de Caftella fez a petição do dito Gon-
calo Rodrigues Ribeyro, fizeraó todos três muy.
tasventagens : o que tudo Ie pôde ver na Chro-
nica d^El-Rey Dom Affonfoo quarto de Portu-
£al.

gjííí pode »aS temera ley Lethea, Lcthum , entre
os Latmos he a morte : daqui ley L^rhea , he
a ley da morte : a qual vence , quem fjz taes

viva»

28

A Tenta num, que afama tanto efende^

^e de nenhum ^ajfadõfe contenta,

^e a Tatria^que de humfracofiopende^
Sobre feus dur@s bombros a fuftenta-.

Não no vez tinto de tranque reprende

Avil defconfíança i»ertaj& lenta

1)o povo/Sfaz^ que tome ofreyo^

T>efeu Rey natural^ò naÕ de alheo.

Attenta num. Eftehe o Conde Dom Nuno AU
vares Pereyra, Condeftavel defteReyno, o qual

vendo os Portuguezes inclinados a tomar Rey eí-

trangeyro , & a prmcipal í'idalguia rebellada , &
recolhida a Caftella : elle lò teve maó no negocio:

E fez que os Portuguezes perdeflem o medo. O
que tudo mais largamente lepódcver no canto

quartOjOytava 14,

O Lhapor feu confelbo,& oufaàia

T>e T)eosguiadofóy^ de/anta EftrelU

SópodejO que tmpojfivel parecia^

Vencer opovo ingente de Cajlella:

Vésporinduflrla^sfcrço^& vale ntia

Outro eftrago^é' vittorta cíara^& bella^

Nagente ajfferoz^como infinita,

G^e entre o Tartefo^ Guadiana habita.

Çlue entre o Tartef» , & Guadiana habita, Defpois

de vencida aquella taó nomeada, & celebre bata*

lha de Algibarrota,contaô as Chronicas que fe re«

colheo o Condeftavel Dom Nuno Alvares aos

lugares de Alentejo , aonde era fronteyro. Edalli

mandou dar avifo aos grandes de Caftella , quele
fizeflem l^reftes, porque elle determinava entrar-

Ihe por luas terras,& deftruhilos a fogo,& aferro.

Com eftè recado fe ajuntarão os principaes de
Caftella com muyta gente , 8c tanta que contaó as

Chronicas, que havia cincoenta Caftelhanos para

huni Portuguez : & a duas legoas de Merida ern

hum lugar por nome Valverde fe encontrarão,

aonde os Caftelhanos foraõ vencidos, ':

Tanefo. HeTarifFa, Cidade de Andaluzia. O
que o Poeta aqui quer dizer he , que Dom Nuno
Alvares entrou pelos lugT^es de Caftella da Eí-

tremádiíra, queeftaó entre Tarifta, & Guadiana,

rio,que paila pelo eftremo de Caftella,o que tudo

fe póJe ver largamente na fegunda parta das

Chionicas de EURey Dom Joaó o primeyro de

Boa memona,cap.59.

MAs não vès quafijà desbaratado

O podvr LufitanOifela aufencia
^ Ff m
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22é Canto
1^0 GapitaÕ devoto,que apartado

Orando invoca a Summa^^ Trina EJJenctài

Velo com prejjajâ dos/eus achado^

^46 lhedizem^quefalta re(í(iemia

Contra pcdtr tamavho^tê que viejje^

"Porque configo esforço aosfracos deffe,
%.

'

' '

'
'' \

'

""
•

* '" -*

MaiKao ves^udjija deiOarataJo.lí^oah o Poeta,

porque neíía batalha de Valverde , como os For-
luguezes eráô mtiyto menos que os Çaílclhanos,

tllavaó em aperto , o que vendo Dam Nuno Al-

vares Pcr.eyra fem dar conta a peíToa alguma , íe

foy a hum lugar apartado , levando configo íò

•hun) criado feu , & poíto de joelhos íez oração a

Deo^Noflo Senhor, o ajudaíiecontra (eus inimi-

gos , §ç comoelle eramuyto querido de todos, &
•lybrequem todos eftribavâo , andavaó todos pal-

mados çoíTiio o naó. viaó. E andandoo bufcando
por difFerentes partes.foy ae^lo dar com elle hum
Cavalleyro por nçme Ruy Gonçalves , o qual
vendoo naquelle eftado,náo íe attreyeo a failarlhe

](-go , mas entendendo íer necefiario lhe difle o
dano que osCaílelhanos faziaõ nos Portuguezes.
Nefte tempo chegou outro. Cavalleyro porno-
pie 'Conca iean es de Çaftello de Vide, o qual lhe

fallou mais foiço,di?,endo era muyta gente morta,

& ferida;ao qual eileWáo relpondeo outra coiifa,

lenaó queo deyxafie , que ainda não era tempo,
como Ic diz naoytuva legumte; '

Ti .T As olha^comqitefantaconfiançãi

XS 1 ^^ amdanaQ era tempo r^fpondta,

Como quem tinha em 'Deos a fegurmnç

a

^avittona^que logo lhe daria-,

yiffi 'Pompilío ouvtndo,que apo[[ança

T>osimigos a terra lhe corria^

Aquém Iheadura nova efiava dando

j

Tois eu^refponde) efioufacrificando,

J^jji Ptmfttio. Eíle foy fegundo Rey dos Ro-
manos: o qual delpois de fe aquietar com feus ini-

migos, le conta delle,que todo (e deu ao culto dos

fallos Deoics: & era tão íuperfticiofo, 6c ceremo-

niacico,que conta delle Plutarcho na fua vida, que

entrandolhe os inimigos peia fua terra, & deftru-

indolha,avifado dos feus,refpondeo,o que o Poeta

3quidiz»eílou facriíicatido: porque eftava fazen-

do facrificio aos léus tri(tes,,& lalíos Deoles. Bom
exemplo de Gentio, o qual dava a entender nefta

repoíta, que mais fe refreava a fúria dos inimigos,
com o íavor,& ajuda de Deos, que com poderolos
exércitos. AlTim o nollo Dom Nuno Alvaresdi-

zendolhc os léus o aperto em que eftavaó, relpon-

dtolhe,c| o deyxaflem orar. ÍL-póde taniocíta fua

oraçaó-com Deosque levantandofe delia, desi>a-

ratou com muyto pouca gente grande multidão

4- inimigos.

Oytavo,

Í2.

\^E que com lato esforfo em "Deos/iatreVi

O^ Ouvir, quiferes como fe nomea,

^ortuguez Scipiao chamar fe deve.

Mas mais de T>Õ Nuno Âlvrezfe arneaí

'Dítofa Pátria^que talfilho teve^ ^ ' '•;

Mfis antes Pay^que em quanto o Sol rodea,

Efte globo de CereSy^ Neptuno,

Semprefufpirará por talalumno,

Tortugmz, Scipiao chamarfe âeve. Em louvor dei

te excellcnte Capitão de que vay trattando neí

tas oytavas , & recontando, grandes excellencia

fem o nomear , diz, que ie devia chamar Scipiac

Portuguez : masqueelle com ter eíte titulo d(

Scipiao taõ honrolo , quer mais o feu de Nun<
Alvares Pereyra, peloqqal era taó conhecido, &

nomeado naquelle tempo. Foy efle Scipiao d(

que o Poeta aqui falia, dotado de muytas , & rnuj

grandes virtudes Nas coufasda guerra efpantofo

porque nclla fez maravilhas.Sugeytou toda Hef
panhaa» povo Romano. Deftruhio iVnibal.Sc ou-

tros Capitães de Africa , pelo que lhe foy poíle

o cognome de Africano.Foy da gente illuftre doí

Cornelios em Roma,ôc o primeyro que dizem foj

chamado Cefar, porque morta a mãy, queeftaví

prenhe , vendo que lhe bulia a criança no ventre

foy por acordo dos Médicos mandado , que ft

abriflc , & tirafic a criança fora. Elias , & outras

muytas couias defte varaó excellentc fe poderá

ver em P lutarcho na fua vida. Pois a efte Scipiao

taõ nomeado, & conhecido por feu esforço, Sc ca-

vallaria , compara o Poeta o noíTo Dom Nuno
Alvares Pereyra ,

pelo qual diz que luípimà Por-

tugal cm quanto o mundo durar.
'

' '..;'

Efie globo de Ceies, & Neptuno. Por eftas palavra!

entende todo o univerfo , porque globo ,querdi

zer bola, a cuja forma© mundo hc fty to, por feri

figura redonda mais perteyta que todas as outras

Pela qual razaó diz Ovídio liv. i. Metamorphclc;

que Deosfezo mundo \ cáonào, Alagni fpeaemglo

meravit in orbis. Fizeftes o mundo redondo pan

ornato , Sc fermofura fua. Ceres. Como dizem 01

Poetas, foy filha de Saturno , & Ope: era tida poi

Deolados mantimentos , & fruytos da terra, por-

que diziaòqueellaíoraaprimcyra que invennirí

o modo de lavrar,8c iemear a terra. Ê que por eíl(

refpeyto fc chamava Ceres,quafi^?rej,de^erí»í.',qu(

he trazer , porque criava , éc dav.uodas as coufa

aos homés como dizTuUio liv.z.de natura Deorú

Outros lhe davaõ outras Ethimologias , & fazenc

diflerentes Ceres. O Poeta toma aqui Ceres peli

tcrra.comoofezCiceiol.i.denaiura Deoiú.M;»'

tmo. Dizem os Poetas ler idolo do mar, irmão di

Júpiter, <k Plutuó, tomaiepclo mar, como aqui

/iUtTKm.Wc cnado.chamaie aíTim de 0U j/i»,palavrí

Latina,que quer dizer tnar,5^ fuUcntav»
Kit
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NAmefmaguerraw que prefas gmha
Efioutro Capitão depoucagente^

Comenãadores vence^& gado apanha^

^e levavão roubado ou/àdamente:

Outra veZiVé que a lança emfangue banha

'Defiesjò for livrar c^o amor ardente

Opre/ò amigoiprejo por lealy

"Fero Rodrigues^ he do Landroal,

Na f»efma guerra t;á.Por morte de El-Rey Dom
Fernando o nono , ficando eíle Reyno fem her-

deyro tomou o povo por íeu Governador, & de-

fenfor.contra El-Rey Dom Joac deCa{lelIa,que

queria entrar etn Portugal , a Dom Joaó meyo ir-

iriaó do dito Rey Dom Fernando, Meltre de Avis.

Foy caufa ifto de haver entre Portuguezes , 8c

Caftelhanos grandes difcordias , £c guerras. Com
El-Reyde Caílella era lançada a principal fidal-

guia de Portugal.cuydando fer melhor partido, 6c

queleguravaó melhor íuas fazendas. Entre outras

coufas , que nefte tempo acontecerão , huma foy

efta, de que o Poeta aqui faz menção: &heque
dous Commendadores Caftelhanos , hum de Al-

cantara,outro deCalatrava,fora5 com muyta gen-

te affim de cavallo como de pè correr o termo de

Évora, & íua comarca. E como naó há coufa por

niuyto fecreta que fe}a , que fe não layba : ainda

queelles hiaó com todo fegrcdo poflivel , Sede
inaneyra, que lhe parecia, que por nenhum modo
feriaó lentidos. Hum moço Portugucz por nome
Rodrigo Valleyo , natural de Borba, pagem de

hum Caftelhano por nome Diogo Gonçalves
Maldonado, foydaravifoa Pedro Rodrigues Al-

cayde mór do L.androal.que naquelle tempo eíla-

va por Capitão daquellas partes, & que era muy to

leal , Sc fiel ao ferviço do Meftre, que he o de que
aqui falia o Poeta.Efte Pêro Rodrigues fabido ifto

fahio com alguns de cavallo, & de pè, em alcance
dos Caftelhanos , Sc lhe tomou a prefa que leva-

vaõ,que eraõ cinco mil ovelhas, mil Sc quinhentas
cabras, Sc leflenta homens Sc moços cativos. E af-

fim mefmo derribarão dos cavallos os Commenda-
dores, os quaes ficarão alli, fcnaóforaõ foccorri-

dos pelos feus , quelhederaó cavallos em que ie

puferaó em laivo. O que tudo fcpóde ver mais
largamente na primeyra parte das Chronicas de
El-Rey Dom Joaõ o priraeyro.

Outra vez, ve cjue a lança em fan^ue banha. Neftc
tempo tudo eraõ guerras , ôc divilóes , nem havia
quem le entendeíle: porque os Portuguezes, huns
íeguiaó as partes do Meftre : outros le lançavaó
com El-Rey de Caftella.Succedco,que hum Vaf-
co Porcalho,a quem o Meftre tinha encomendado
oCaftello de Villa Viçoía.foy lentido naó ler leal

ao feu fenhor o Meftre , Sc que (e carteava com
hum Pêro Rodrigues da Fonfeca , queeftavaeijj

Camões Comtnentddosl., , íif
Olivença por El-Rey de Caftella. Pelo que , hum
Cavalleyro natural deVillá Viçofa,por nome AÍ-

varo Gonçalves Coytado, com outros a quemdea
conta do cuío, determinarão de o prender. E para

e!te efi-eyto mandou recado a Pêro Rodrigues do
LanJroal, dequehimosfallando, oqualacudio

logo , Sc feytos codos em hum corpo , le foraó aos

paços aonde eftava Vafco Porcalho,Sc o lançarão

fora: elle fe foy a Lisboa fanearfe com o Meftre, o
qual lhe tornou a dar o Caftello. Como Valco

Forcalho fe vio naquelle eftado
,
poz por ordem o

oueantcsdefejava ,
que era dar aquclla Villa aos

Caftelhanos. E como eftava lentido do que lhe fi-

zera Álvaro Gonçalves Coytado , determinou de

o prender,como fez,& o meteu na torre da mena-

gem,cora molher,Sí filhos,Sc mandoulhe faquear

tudo quanto tinha emluacafa , logo efta noyte:

meteo Vaíco Pcrcalho no Caftejlo duzentas lan-

ças de Caftelhanos. Os quaes como amanheceo

levantarão bandeyra por El-Rey de Caftella , di-

zendo a altas vQzes,Caftilha, Caftilha. El-Rey de

Caftella manddu logo recado a Valco Porcalho,

que mandaífe a Álvaro Gonçalves prefo a Oliven-

ça, para ler ahi melhor guardado, Sc huma carta a

Pêro Rodrigues da Fonleca, que o tiveíle a muy-
to bom recado até ver o que !e havia de fazer del-

le.Como oCondeftavel Dom Nuno Alvares íou-

bedeftapriiaóde Álvaro Gonçalves , ficou muy-
to pezarofo.Sc efcreveo a Pêro Rodrigues do Lã-;

droal trabalhafle por faber fe o haviaó de paílar

dalli pua outra parte, elie lhe relpondeo que fira:

mas que raó lábia quando,nem como.Dom Nuno-
Alvarcs lhe mandou logo alguma gente , queti-'

veílecomfigoparaoajudara tirar o Álvaro Gon-;

çalves do poder dos Caftelhanos , luccedendo le-

valo a alguma parte. Dahi a poucos dias veyo hu-

ma eípiii que Pêro Rodrigues do Landroal tra-)

zia em ViHa Viçola, Sc diílelhe, como a noyte íe-^

guintehavjaõde levara Álvaro Gonçalves a OH-'

vença. Pcro Rodrigues fabendo ifto confultoa

com os feus como faru efte negocio: os quaes acor-

darão poríe em cilada era certa paragem,por onde

os Caftelhanos haviaõ de paflar. Pelo que fahiodo

Landroal hum dia já Sol pofto, com trinta Sc hun»

de cavallo, Sc cincoenta de pé, fingindo ir cami^'

nhode Efiremoz: Sc como foy noyte deraõ volta

para o lugar aonde cftavaó concertados hirem:Sc

lendo alta noyte foraó aviíados como vinhaõ

muytos de cavallo, Sc pé,Sc alguns befteyros. Pelo

que íe fízeraó preftes, Sc pelejarão com clles,Sc lhe

tirarão o prelo que levavaõ , & a elles trattáraô

muyto mal, o que o Poeta aqui aponta, Sc íe podo

ver nas Chronicas de El-Rey Dom Joaó o prij

meyro no lugar allegado.
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Lha efle desleal o como paga

OperJHTO ,quefessiy& vai engano.
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szS, '_ Canto Oy/dVõl
GjlFerttfíuãez he ãe Ehãfiquetí^ o ejirãgay MasolhA Ruy Fereyya. Eíle Ruy Pereyra erâ

JSfaz {uír apaffar o uUimo dano:

*De Xeres rouba o campo^ér quafialaga
Uojangue dejeus donos Cajteibanoí
Mas olha Ruy 'Fereyra^t^ue c'oo rojio

í' az, ejçudo àgalésidiante]}ofío,
'

niuyio esforçado Cavalleyro,o qual íeguia as par
tes úo Meftre. Neíle tempo determinou El-Rey
de Caftella vir fobrc Libboa,Sccerca-lapor n)ar,&:

por terra , como o fez. Os Por.tu^uezes puieraó-Ie

ero deftnlaó peio melhor modo que puderaó. A
armada de Caítella aílini de nãos como gales era

uíi^yto de ventagem da de Forrtígal. Entre outros
Qlha fjie deileal. Contai .asChronicas.que efcre- Capitães do Meitre era Ruy Pereyra : cite vendo

veo p ;VÍ,cíire a Gil j^^erijaíid^sde Elvas
, que efta- que os Caltelhanos, que eltavaó defronte de Al-

v^por C?píi:aôdag,ente daquella terra,quefone a mada, com quarenta nãos grolías , èí treze galés,

ÇamppMayor , & faljaíle com Paes ílodrigues quizeraô dar lebre as nofias galés
, que paliavap

IVlarinho Alpayde mór deCampo Mayor , oqual por defronte delles
, ppzíe deroftocoma iuanao,

cftava poí" Caílclla , 6i operluadiflè tomafieíua com outros dous Capitães Portuguezes , & elle
vp?,, que lhe faria niuytas nierces, & honras. Gil aferrou com a Capitania dós Caílelhanos

,
que hia

Fernai)de,§ yifta a cartado Meftrefoyle a Campo dcroílofobreas nofiasgalès, femaarmadade Cal-
]Vlayor,levando comíjgo cincoenta,dc cavallo ar- tellalhe tazeVnojo. Mas o Ruy Pereyra morreo
njados, como chegou perto do lugar, mandou re- nefta volta,6c foy.muyco íentido,& chorado dcs,

caJo a Paes Rodrigues quizefle fahir do Caílello Portuguezes, porque toy hum esforçado Caval-
a verlecomelle,lobre,certonegocio,que aellelhe leyro , & leal Porcuguez. Ifto he oque o Poeta
importaya.OPaes Rodrigues rerpondeo,quefoílè aqui diz.que Ruy Pereyra fez elcudoáy galés pof-

o Gil Fernandes fal lar coro elleentreo muro, & to diante, porque fcpoz diante da armada de Cal-
abarreyrado Caílello, & que podia levar dez ho- tella, & fez elcudo às galés de Portuga], quenaó
ipens de armas comfigo.Qjl Femandps acey tou o recebefiem dano das nãos, 6c galés de Caliclla,que

partido,n)ascomcondiçaQqucfizeiTem pleyto,6c eraó muytas mais.

omenagein, qusfoíTe leguro hum do putro. Paes
Rodrigues aceytou a condição , & paílaraófe el- 3 5

critos de huma', & outra parte : o qual concerto /*^ Lha^qne dfzafete Lufitano!^
naô pumprio PaesRodrigues,antes chegando Gil \^ Jsíefte outeyro (ubiãosje defendem
Fernandes p prendeo, com muyta gente que para Fortes, de quatrocentos C^íielhanos,
eít.eerteyto tinha preítcs , da qual priíaó fe refsa. /n j ^ ^ i ^ . r^ ^a...^^,^*
*' À \- \.t^-\x^,.^^^rt^

fni»u icicigd. ^ue em derredor pdos tomar je e tendem':
tçudeípois Gai'ernandes , por duas mil dobras, ^ , , r . " / \ L^,
cpmo as Chronicas contaô. Succedeo delpois enl

^orem logo fentírao com/eus ^anos,

cpntr^rle Gil Fernandes com o Paes Rodrigues «^^ nao/o/e defendetn.mas offendem;

cín hum monte entre Elví^s , & Campo Mayor, ^ignofeyto defer no mundo eterno^

chamado Segóvia , aonde o Paes Rodrigues foy Grande no tempo anttgo^^ no moderno,
prelo , coin outros alguns Cavallcyros da fua

cpnlerya , & morto
, coma tudo fe pòdc ver mais çyiu sjut dex>afete Lufttams. Neíle tempo eftavi

largamente nas ditas Chronicas. O desleal perju- Almada em grande aperto cercada por mar,& poc
ro , de que aqui falia o Poeta, he Paes Rodrigues, terra de Caílelhanos,& contafe nas Chronicas.que
que quebrou a fé que tinha da^a a Gil Fernandes, pafiavaô grande trabalho , mayormente de fede,
cham^lhe desleal, porque lendp Portuguez feguia por falta de agua , de maneyra que lhe morria
as partes de Caftella. Ultimo dano he a morte, da muyta gente à fede, & alguns cavallcs que dentro
q^ual Gil Fernandes foy caqla, ainda que elle naõ da Villa eííavaõ , knçaraónos por huma penedia
cmatou , antes lhe pelou de iua morte , como nas abayxo ao mar , por naô terem que lhe dar a be-
Chronicas fe conta. bgr, & outras coufas que nas Chronicas podem lei

DeXerez.roubaocampo.'^Q:Q meímo Gil Fernan- os curiofos. Podos os Portuguezes ncíle cilada
des de Elvas ajuntou cem de cavallo , & quatro- determinarão hir bufcar agoa ao longo do mar,
centos de pê , & entrou por Caftella até os Cam- para o qual hiaó por huma penedia muyto gran-
pos de Xerez,donde trouxe grande prefa de vacas, de , por hum caminho que elles para eíle effcy ta

6ç ovelhas.Sc catcivos. Vindo com efta prefa,acu» fizeraó. Como os Caftelhanos louberaó ifto pufe.
diraõ de Xerez , & outros lugares com trezentas raófe em cilada efcondidos nniytos , ^ os Porto-
lanças

, & muyta gente de pé , & o alcançarão em guezes que hiaó pela agua naó eraó mais de dezaf-
hum lugar , que fe chamava Serra das Porcas aon-
de Gil Fernandes, os desbaratou, matando, & fc-

rindo muy tos delles, como o Poeta aqui aponta.
E dizem as Chronicas, que era tanto o gado , que
Gil Gcrnavides levaya, que cada hum tomava delle
o que queria , porque naõ labiaó o q haviaó de fa-

zer dclle.

fete,os quaes entre aquella penedia pelejarão cora

os Caftelhanos taó valerofamente,que matarão, 6c

ferirão muycos.

S/^beTe antigamenteyque trezentos

J^ cmjtra. mH Romanos Pelejarão

Ni



Lufiadaí àeLãúsâe
Kotempo quê os iíins atrevimeíítõs
íDí- l^iriato ta nto fe iliujharão:

E delles alcançando vencimentos
Memoráveisjde herança nos d^yxãraõ,
^e Os muytosporfer poucos não temamos,
O que depois milvezes arnofitamos.

Sahefe antigamente ejue.trez,entos. Efte cafo conta
Paulo Oroíio , & outros : & he que no tempo de
Virvato defpois da rotta de Nigidio recolhendofe
para Caftella mil de cavallo,encontrarão corn tre-

zencosPortuguezes da Beysa, os quaes hiaó car-
regados de defpojo da batalha, & querendo os de
çavallotomarthe a prefa,re puíèraõ em lom de ba-
talha , Sc os íízcraó fugir , ficando dos mil tre-
zentos no campo mortos.
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OLhacà dous Ttifãtes.TedrOi&Henríqtie
Trogenie génerofa de Joanne-y

AqueUefaz^que Fama illujlyefique
'Delle em Germania^com q a morte engane.

Efie^que ella nos mares o publique,
Tor feu defcuhridor,fS defèngane
^eCfytaa Maura túmida vaydade,
Trimeyro entrando as portas da Cidade:

Camões Ccmmentadõsl í^tjp

as veias a íeus derejna,8cltnôlteífè'pfeIo msrdeiitro,
para fazer aovaseonqui&as , '&.delGobr-imentos,

a-onde íeu nome .principal aieMtetfiíilitaíie ; 6c os
mentas da tal en)prefa fofíem íeus próprios , & í*
pudeíleai meter na ordem dacavalkna de Chníloj,
de que elleiera Governador , & decujo th-efouro
podia defpender.E também porque lhe ficafle no-
me dá pnmryro conq iiiltador , & deícubridor da
gente idolatra,imprefa queatéíeu tempo nenhum
Principe tentara.

De Ceuta n Mauratumlda vaidade. Ifto diz por-
que quando feu pay tomou Ceuta aos Mouros,
elle loy o primeyro que entrou às portas como nas
Chronicas fe tratta hv.i. cap.i.
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VEs o Conde T^ómTedro^qHe fu(íenta

'Dous cercos contra toda a Berhrtai
Fés outro Conde eíía^que reprejenta

Em terra Martelemfor çãsM oufadiai
^epoder defender fe não contenta

Alcácere da ingente companhia^
Mas dofeu Rey defende a cara vida^

Vondopor muro afua alliperdida.

Olha cá doufinfantes Vedro,& Hennf4s. Eftes in-
fantes foraó filhos d=El-Rey Dom Joaó o pri-
meyro de Boa memoria. Foy o infante Dom Pe-
dro Duque de Coimbra

, & Governador deftes
Reynos

, em tempo d?El.Hey Dom /iflonfo o
quinto feu fobnnho, porfer o dito Dom Affonfo
de pouca idade , & por cfte relpeito náo íer para
governar o Reyno,como fe conta largamente na
Chronicado dito Rey.Eíteve o infante Dom Pe-
oro em Alemanha , a qual o Poeta chama aqui
Germânia, como lhe chamaó os Latinos , &na-
quellas partes fez coufas dignas de meraoria.o que
diz o Poeta por eftes termos.com que a morte en-
gane: porque aquelles íe dizem enganar a morte,
que fazem coutas na vida com que fua memoria
oeipois da morte fica viva.

EJie,<jHeella nos males o publitjue.Entcnde o infan-
te Dom Henrique, era efte Príncipe naturalmen-
te inclinado a fazer guerra a infiéis: A efta inclina-
ção natural fe ajuntou a obrigação de feu cargo,

7 lrn° t ^^^^"'ador da ordem da cavalleria
de NoHo Senhor JeíuCh, ifto, queEI.R.ey Dom
Dmis tresavo inftituhira para efíeyto defta guer-
ra contra infieis E como naô pudeífe executa? efta
vontade, por eftaremjâ os Mouros lançados-álem
do mar, & porque também lhe naó fcriabem con-
tado por ler negocio tocante aos Reys de Portu-
gal.o que íe verificou muyto mais,de(pois que feu
pay tomou Ceuta.queentaó lhe ferrou de toda as,
portas a lua prenençaó. Determinou entaô largar

Ves o Conde Dom Pedro, Efte Dom PedrOja qu6
o Poeta aqui chama Condc,foy filho de Dom Joaó
AíFonío de Meneies Conde de Viana : o qual no
tempo d'El-Rey Dom Joaó o primeyro de Boa
memona íe lançou com os Caftelhanos, Sc morreo
na batalha de Algibarrota, Pelo que tornandofé
fua molher para Portugal com efte filho Dom Pe-,

dro, ainda que El-Rey Dom Joaó lhe fezmuytas
honras, Sc mercês, nunca lhe quiz d ir o titulo de
Conde a efte leu filho Dom Pedro , Iç naó defpois

que por algum tempo regeo a capitania daCidade
de Ceuta em Africa , de que foy o primeVro Capi-
tão, Sc Governador. Mas nomeavaie Conde publi-
camente, como lhe chama aqui o Poefa, por ler fi-

lho do Conde Dom Joaó. como fica dito, Scjoc
íer fey to Conde em Caftella,como diz a lua Chro-,
nica cap.j.Foy efts Dom Pedro de Menefes excel-
lentiffimo varaó, Sc primeyro Capitão de Ccuta,a
qual dcfendeodedous cercos de Mouros , a que
acudio toda Berbéria, 8c fez outras muytascouías
dignas de memoria nas partes de Africa , quefe
podem ler em hunía Chronica que ha de fuás cou-
fas de letra de maó. Foy iUuftre fundamento da
caía de Villa reahScmnis de muy toSjSc muy valero-

fòs Príncipes.

Vst outro Conde e/ld.Kíle he o Conde Dom Duar-
te, filho naó legitimo do dito Dom Pedro,. Foy o
primeyro Capitão de Alcácer ceguer : o (Jual de-
fendeo de hum grande cerco , em que íe achou o
Xarife com todo leu poder,como diz aqui o Poeta.

Mas do feu Rty defende a tar» vUa.QonizS.t na Chro-
nica d'El- Rey Dom- Affonfo oquintOjqueeftan--

do El-Rey effi Ceuta Ihedcraôhuns Mouros avi»



?3<^ CJnto Oytdvôl
como ellé diz etn algumas partes defte
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A^uelleslTays illujires^qnejá díraõ

Trlncipío âgeraçãOi que aelies pende.

ío , cõmõ na ferra de Benacofic havia wuytas ai- Camões

deas, & lugares, aonde podia fazer grande prela. livro.

Como lil-Key era affeyçoíídoa eítas couíãs , tol-

gou com elta nova,&: encre outros Fidalgos levou

çomíigoao Cunde Dom Duarte , queeftavaea-

laó com elle em Ceuta. Succedeolhe o negocio de

Hiarieyra ,
que toy neceílario rccolherle iil-R;y 'p^/^ virtude rmiyio entãojizeraõ^

para a Cidade; o qual vendo que os Mouros cart e- ^ .^^ ^^ ^^^ ^ cafaMue dejcende:
gavaó muyco lobre elle diUe ao Conde Dom ^^ ^^^^^ ^^, trabalhos que tiverao
Duarte encretiveíleaquelles Mouros , oqueelle 9 p , 'i 11 . r^ . uo,iAp\
fez de maneyra , que por falvar a vida d^iíl.Rey, {^eakafama.&mmor Oelles fe ejiende)

perdeo a íua , o que tudo íc pode ver largamente Efiuros deyxaofemfreJeus Jiiemres,

na Chr.onica allegada d^El-Key Dom Affonfo o Com lhes deyxaY defcanjos corruptores,

quinto: & allego os lugares aonde os curiofos leaó

as coufas de que tratto , porque para commento

baila ai3im.

•^-A-, 3^

Acfuelles pays illu^rei.NoU o Poeta neíla oytava,

& na ieguinte o mao modo que tem alguns ho-

mens nobres no leu proceder, que he a caula por-

que íe eCcreve íua geração , & íe naó iratta de feus

tcyros. Nefta primeyra diz, que há alguns que fi-

2eraó muyto pela virtude , &.em quanto viverão

le houveraó muy honradamente com todas luas

couías, mas que em volta diílo trattaraó ascoulas

dos filhos, com tanta defordem, & dcícuydo,que

forao caula de feus íeytos fe elcurecerem de todo::'

porque todo ícu cuydado,6c vigilância puferaó em
fazer grandes morgados aos filhos, naó le lembran-

do quuó differente negocio fora adeftralos em ou-

tras coufas ,
que mais lhe importavaó, 6c como os

criarão com mimos, & delordens, &lhe deyxaraõ

largo que gaftar,vivem atolladosem vicios,& fo-

mente trattaó do modo que teraó em viver folta,

£c defenfreadamente , conforme a criação que t^

veraójSc deíla maneyra le perde a memoria, aflim

de feusantepaíTados, como a fua,leaó os curiofos

a Horácio , que trata deíla matéria largamente,

Od.i4.1iv.j.

41

OVtros tãbem hagrandes^ fê abaftadosj,

Semnenhutroncoilluftre dõáevenhaõi

aíTim o difle Cicero.Hostfj alit artes. O que parece Culpa de Rej/s^que às vezes aprivados

remou do Poeta Ariftophanes, o qual vendo que qyam mais^q a mil^q esforço^e faber tenhao

fe queyxavaó muytos de haver fracos Médicos
J^fles osjeus não queremverpintados

em Atherus havendo cm outras fcicncias varóes
q^^^^^^ ^^ ^^^^j ^^^^ /^^j ;;^^ convenhaõ

emmsntifíimos,diíre cilas pa!avras.gi«ê»í<íd/»orf«wí „ ^^r„ „.*,.«:„ „>.f*yr.,/
• • . r>„u.;í \yr^,t;^-,c r>Ai-n ihp E como ã feu cou tYaríO natural,

«rígwí«'«,í;<Jwec <írj w^eí.raltao Médicos,poiq me ~, •
-^ ^

,, /

faltaó premias a ifto alludio Marcial quando difl-e.- yípnturayquefalia^querem mal.

O^trõs muytos veriasj qne os pintores

Aqm tambémpor certo pintariao^

MasfãltalhespincelJaltamlhes cores

j

B9nra.,premto,favorique as artes crtaoi

Culpa dos vicio/osfuccefforesy

^le degeneraô certo^&fe defviao

2)0 lujtre,^ do valor dosfeus paffados

£lnigoJios,<S vaydades atollados,

Outroi rnupoí verias. Diz o Poeta que a caula de

fiaõ eftarem outros muytos em aquelles payneis,

he porque de gcneraraó de léus antepaflados , os

quaes também jazem no melrao eíquecimento por

falta de feus delcendentes, que laõ taes que naó ef-

timaó a virtude, nem fazem cafo dos homens, que

temengenho, 6c partes com que os honrem , £c

ponhaó os feytos excellentes de feus mayoresno

lugar,que merecem. O pincel, & cores que faltaõ

aos pintores,pelos quaes aqui entendem os Poetas,

homens de engenho faó como elle mefmo diz ncl-

ta oytava: Hoi\ra,premio,favor, que ^s artes cria,

Sint Miscenite!,no» tleerunt fiacce Marones

í^frgíliam^iie tibi,vil tua rura dabunt.

Aja M,Ecenafes , haja homens que favoreçaõ , 8c

naó faltarão Poetas,& a cada canto achareis hum
Virgilio

, 2c quanto a mim a razaó porque hoje

faltaó Homeros , 6c Virgilios , he porque naó há

quem faça cafo dos homens que preftaó. E vemos
hoje os homens dados a letras humanas ferem ti-

dos em pouco , donde vem haver poucos que nel-

las le efmerem , laivo a natural inclinação de

algum, o força :i iflo, como o foy o noUb Luís de

Outros também. De pallagem dáhuma repren-

faó aos Priívcipes.os quaes rnuytas vezes le aííey-

çoaô demafiadamente a gente que naó he digna da

honra que lhes daõ.

E como a feu contrario natural. A pmtura, tjue falia

e^uerem mal. Daqui vem que eítcs querem mal a

hiftoria , 6c poefia, a que aqui chama pintura ,
que

falia , porque aíTim huns como outros naó tem

partes ,
por onde íuas coufas lejaó celebradas :

5C

daqui querem mal aos homens que tem engenho,

A razaó porque a Poefia fe chama plntura,q fdla,

vejafe a noUa annotaçnó no canto y.oytava j6.
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N/ÍÔ
nego,que ha com tudodefcendentes

T>o generofo tronco^é' cafa rica^

§aecomcojíumes altõsJS exeellentesy

Suftentão anohreza^que lhesfica:
Efe a luz dos antigusfeusaparentes

^

Nelles mais o valor não clarifica

Naõ falta ao menos,nem fe faz efcuray
Mas defies achapoucos apintura.

Naonega. Louva nefta oy tava o Poeta , os que

Matjâ. Moílra oPoeta nefta oytava o temp*
que o Catual, & gente principal de Calecut, quâ
foraà noíla capitania, le recolhia, que era já quaíi
Sol pofto , o que diz por eftes termos. A lâmpada
grande fe efcondJa,debayxo do Horiíonte, & lu-
minofa levava aos antípodas o dia. Alampada gran-
de he o Soljcomo lhe chamaó os Poetas Horizon-
te,he hum circulo da JEfphera,q ue divide efte uni-
verfo em duas partes iguaes,deyxando huma ame»
tade fobre a terra)& outra debayxo.Ifto heo que

procuraó conlervar a honra, que erdaraó de Tens o Poeta aqui diz : que o Sol le metia debayxo do
mayores,os quaes ainda que naófaçaó maravilhas,
nem eftremos em Cavailaria

, & outras couías
dignas de memoria, nem Te queyraó avantejar de
léus antepafladosxonlarvaó a honra que delles lhe
ficou. E ifto he coula muyco digna de louvor,
donde difle Ovídio:

iJoni minor e^i/trtui^eiitani efu^rerè,parta tmrit
Ca{us mfi iílíc,bic erit arti$ oput.

Horizonte , como fe diíTera que íe recolhia para
a outra parte do Ceo, que eftâ debayxo de nós, na
qual moraó os Antipodas. Antipodas he nome
Grego, comporto de duas palavras da prepofiçaó
anti,queqa£r dizer contra, & pus, o pe,porfereín
homens que pizaó o terra ao contrario de noílbs

pés.O Bemaventurado Santo Agoftinho, como fc

pòdc ver no livro da Cidade de Deos liv. 16. c, 9.

naó íe pôde perluadir haver Antipodas , hoje he

.
mais que certo que os há, Sc ifto naó Icmente por

Nao he menos virtude confervar o ganhado, que razão da Efphera , mas por fe haver andado tanta
ganhalo.porqueno ganhar governa a fortuna, no terra contra o Sul.quefeguramentele pôde dizer,
reter a prudência. E como efta virtude de íaber que na terra contraria a dia nofla moráohomenS
confervar o ganhado leja grande , há poucos que
« tenhio.pelo que diz o Poeta, deftes acha poucos
4pintura,quedeftcsachaóoshomésdoutosmuy-
to poucos de que elcrever,Sc trattar em fuás obras.

45

AS/Fefid declarando osgrandes feytos
O Gamujefue alli mofira a varia tinta,

^ue a douta mão taÕ clarosjaÕPerfeytos
T>ofmgular artífice alli pinta:
Os olhos tinha prontos ,(í direytos,
O Catualna hiftoriabemdiftinta^
Mil vezes perguntava,^ mil ouvia,
yís goftofas batalhas^que alli via,

ií«í ''Ui mofira a varia tinta. A díverfidade da
pintura que alli eítava feyta por maó do official
excellente

, na quíil tapeçaria eitavaõ pintados
d.ttercntes acontecimentos

, 8c batalhas, que os
l ortuguezes tivera© com differentes acontccimê.
tos.Ôc tudo có tanta claridâde,& perfcyçaô,q naó
havia que delejar.

44
MAsjdaluzfemo/7rava duvidofa^

Torq a tampada grande fe escondia
^iebayxodo Orizonte,& lumimfa
Levava aos antipodas o dia;
^ando o Gentío,& agentegenerofa.
Vos Najres da naofortefepartia

como neftas partes, Ôcafíim eftes quanto a nós fe-

ráó noflbs antipodas , & nós da mefma maneyra
quanto a elles,como diz Luis Vives, íobre o lugar

allegado do Bemaventurado Santo, ao qual enga-

nou Laítancio Firraiano , quefoy defta opinião.

Do Horizonte, & mais círculos do Ceo vcjale o
que efcrevemos no tcrceyro canto , oytava 6.

O repaufo ejue eie(cança, Kepoufo que defcança,he
o fono,aílim lhe chama Virgílio: Sawne ()«ies rerum^

O fono defcanço das couías , & outros Poetas.

A força do fono,& a cafa em que mora.pinta Oví-
dio nas Metamorpholes liv. 10.

45

ENtre tanto os Arufpicesfatnofos

,

Nafalfa opinião,que em facrificios

Antevèmfempre os cafos duvidofos,

'Por (inaes diabólicos,^ indiciós;

Mandados do Rey próprio^efiudwÇós

Exercitavão a arte»&feus offictos^

Sobre ejia vinda deftagente ejiranha,

^e dsfuas terras vem da ignota Efpanhd

Entre tanto ot Arujpicei famefos. Finge aqui o
Poeta como em quanto o Catual eftava embebido
em ver os retrattos , Sc pinturas, de que atrás íe fez

mençaó, o que também foy fingimento, mandou
o Rey aoí feus agoureyros , aos quaes os Latinos

chamaó /iru[pices\ como o Poeta Ihé chama aquii

que lhe foobcílcra o intento dos Forcuguezes , Sc

que
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\ Canto Oytavo,

que os movera a hir ás partes da índia, para ver co; Ijlo dizendo^acorda o Mmro afinhã^

Éfpantado do /onho^mas conjigo

Cuyda, que nhjoe mats^que fonho ufado^ ,

Torna a dtirmtr quietOjiê fojfegado

E ãitlhe íJj(7/.Recont"a o Poeta aqui nefta oytava

as couías,que Baccho difle a El-Rey de Calecut,

eílando dormindo em figura do feu raaldito. Ma-
famede,que fe guardaíle dos Portuguezes,os quaes

náo tr.aziaô ouiro intento fe não deítruhir a terra.

da índia.

mo fe havia de haver com ellts.

Shiãllhe mofira o TDemo verdadeyrOj

T^e como a novagente lhefarta

Jugo perpetuo^eterno cativeyrot

^DeJIruíçaõdegentey& de vaãa:

Vaife ejpatitado o atonito^agoureyroy

*Di'zer ao Rey {^fegundo o que entendia')^

Osfinaes temerofos ,que akançàra ^o '

Nas entranhas das viãimaSiqueolbà/a^ ^ , . ,,-. ,"'"
V \ .: ": '. *^ Orna Bacco dizendo:Nao conheces

. Na, entranhai das viãmas. Vidima he palavra 1 O graõ legislador,que a teusfaffados

Latina, quer dizer íacrificio, Sceraoqueentreos Tem moftraáo O preceyto a que obedeces^

Antigos le. fazia por alguma vittoria alcançada Semoqualforets muytos bautizados"^

pelo próprio vencedor : Donde difie no livro pri- Eupor ti tudo vèllo^Ò tu adormeces^

lueyro dos Faílos Ovidio : Vicitma <^ua ceádttdex- ^otsfaberàsme aquetíes.que chegados
tra vtance vocatur. Viaimafechamaolacrificio.

c^,novo/ão reraõmuygrande dano
flue le lacnficou pelo vencedor. Lltas viòtimas ,-^ .

•' -^ , „ /^„^^„,^í,^»Maun
aaô an.imae,,os qu.cs mataváo os Antigos a ieus T^aley.que eudey aonejcto povohHtnano.

idolos,&; pelas tripâs,6c entranhas dellesconjsftu- » ^

raváoo que haviaó de fazer , como o Poeta aqui 7ornaBaccho. A phmeyra vez queoRcyacor-

aponta , queeifes agourevrosde El-Rey d.e Ca- dou éfpantado do fonho que fonhara ,
naoiein-

lecut cenhcceraá das entranhas dosanimaes , que quictou.porque lhe parcceo.que nao era mais que

fâcrificaváo finaes de Calecut fer deftrulíida .dos íonho,como coftumava outras vezes fonhar cou-,

_ i^o r„„,«iu«^»»c M^c ^/.(noie niipvin o retorno uc
Portuguezes,

47
Ifio mais fe a]unta,que a hum devoto

^ ^ Sacerdote da ley de Mafamede,

Tios ódios concelndos não remoto.

Contra a divina Fè^que tudo excede:

Emforma do TrofetafalfoJS noto,

^le aofilho da efcrava Agar procedei

Bacco o diofo em/onhos lhe aparece,

^e defeus ódios mdafe não dece.

las femelhantes. Mas delpois que vio o retorno de

Baccho dizendolhe , quem era, 6c como o avilaya

do mal.que lhe eftava aparelhado.tornou lobre fi,

Alfío mais fe aiunta.que a hum devoto como nas oy tavas leguintes fe verá. Ogrmàt U^i^

Sacerdote da ky de Mafamede, tador. He o leu falio P'^^^^!^f"^f ' f^^
fj- -^ -

'
deu a ley que leguem. Ewpíríí/íífíwi/e/íí.bao paia»

vrasde MafameHe , comas quaes reprehende ao

Reychamandolhe rudo.pois andando inquieto,5c

velando pelo livrar, elle adormecia, defcuydado

do que lhe podia acontecer. Da It^ ^«e eu dty ao ne-.

cio povo humano. Com muyta razáo chama o Poeta

aos Mouros povo necio , pois fcguem huma tao

grande parvoice , &; defatino.como he a torpe ,
ÔC

A i/io rnah. Para o Mouro mais le certificar no "«cu feyta de Matamede.

que os feus agouros lhe diziáo , 6c aconlelhaváo,

finge o Poeta que Baccho inimigo capital dos 50
Portuguezes , tomou a forma do falío propheta _^ Mauanto he fraca a forca defía^ente,
Mafamede,&induzioAE,l.Rcy,quedeftruhifleos Ta "^V^ ^ J!yZ:.r^fíi
Portuguezes, queeráo huns p.racas.que andavaó JC/ Ordena como em tudofe reftfla

anolando o mundo. O propheta falío,que proce- 'Forque quando O Sol/ae./actlmeflte

de da elcrava Agar , he Mafamede. U(a defte ter- Sepôde nellepór a aguda vijta:

modefallãr , porque como fica dito por muytas ^orem depois quefohe claro, fS ardente,

vezes , os Mouros procedem de Agar elcrava de ^^ ^ agudeza dos olhos o conquijia

Abraham > da qual geração procedia Mafamede.
j^q çe^afiqna.quanto ficareis

,

Vejaleanoflaannotaçáonocanco j.oytavazj. ,. <s ^ i '7.. >_
_ ,, .

ru^ ^\..~ X

48
E7)izlhe a(fi;Guardayvos gente minha,

'T>o maluque fe aparelha pelo imigo»

Repelas agoas húmidas caminha,

jíntes^qfíf^ ej^,eis maisperto doperigo:

Seratzes criar lhe naõ tolheis,

Em^juatito he fraca a fsrça. Com huma comps^

ração maravilhola moítra Baccho a El-Rey de

Calecut , como lhe importa muyto cortar as ra.

hizcs a cite negocio , & entrada dos Portuguezes

eiji Calecut.porqueaílim como o Sol em nacendo
' * nao
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LufiaiasãeLuh de Camões Qommentddos,

náo faz nojo I vifta , o que he pelo contrario na 'Bizendo,que Iaogentes, inquietas^
crecença ao dia

,
que "âo há quem o eipere por ^«, ,, .^^res atJcorrendoOcctdmtaes,

lua quentura, &dandade,&aííin) nos princípios ^.„,«„., /a ^^ ^. „•
"««--í

tem as cooías lemedio.o qu.l ddpois.que eft.o e.n f"'"'^^ ^fP^ttcas rapinas,

creamenco não aprovcyta : donde dilie Ovídio. *^^^ J^^y^Jem leys humanas,ou divinas,

_. .
.' ^ ... Co»ífe/f<íí.EfcreveJoaõ de Barros na primeyra

Tunctfip obliatjero medtcina paratur. Década liv.4. c.ji. que os Mouros de Calecut pey-
Lum maia per longat eoavaíuere moras. taráo gfandemente ao Governador da lei ra ,

para
que danafle o animo de EI-Rey contra osPortu-

Refiíte aos princípios, porque tarde, Sc mal fe rc- guezes,çoi-no fez. Rapinat ftrattcas. Saó roubos de
Hiedeao os males,quando tem cornada poíle da caza. coflay ros, porque os Latinos chamáo ao Coílayro

do aiar piracai

51

ISto dito^elle^ ojonofe deCpede,

Tremendofica o atónito Agareno

,

Salta dA cdwajume aosJervúspede,
Lavrando neUe ofervido veneno:

Tanto que a nova luz^que ao Solpteceâe^

Mojiràra rofio angeiítOj&fereno^

Convoca os pmcipats da torpefeyta.

Aos quaes^do que/onhou dà conta ejireyta.

ip.oãitto. Moílra neda oytava como El-Rey de
Calecut Hcoucfpantado , & medrofo, com o que
lhe dl He Baccho tm figura do ieu falío propheta
Mafamcde , Òc como mandou logo cm anjanhe-
cendo chamar os principies da terra , Sc trattou
com tiles o que fonhara aqutlla noyte paliada.
Agareno he Mouro.como fica dito por muytas ve-
zes, tomale pelo Rey de Calecut , ao qual chama
Aga! eno , não por eiie íer Mouro , fe não porque
era affeyyoado,&: inclinado aos Mouros. /s?ot;fl/K?i

^ut ao iiol prtcede.\L.úi novaluzque prccedeaoSol
heoLuzeyr(s&: chamaL luz nova.porque apare-
ce ante manhã

,
como menfàgcyro da luz, & por-

teyro do Sol , dtfta eíhella le veja o quenotá-
nios atrás 110 canto í.oytava 85.

D Iverfos pareceres, tê contrários
Aílije aàojegundo o que emendiãOi

^^jíMctasjríiifoêjienganos vários.
'I-trfidtas mventavão^é' tecião:
Mas dtyx&ndo concelhos ttmerariosy
Titfiriiiçâo da gente pertendi ão,
'I^or manhas maisfutis.à- ardis melhores,
Com£ejtas adquirindo os Regedores.

55

C^
Otnpeytasyourdi& dadivas fecretas

j Concílião da terra os principaest
Ecom razoes notáveisM difcretas,

Mojirão/erprdigaõ dos naturaesi

54
O^Mnto deve o Rey, que betngovernai

"De olharxq os confelheyros^oufrivaaos

íDí» confienciai& de virtude interna

^

E defincero amorfejão dotados :

forque como efiépoflo HafupernA
Cadeyra,pòde mal dos apartados ^

Negócios ter noticia mais iníeyra,

1>o que lhe dera Ttngoa confelheyra

O «juãnto itvt o "Rey^ejue hemgoverna, O principal
coníelhcyro de El-Rey que fcrtende governar
/eu povo reíta^ Sc juftamente.deve fer Deos, a elle

le deve chegar em luas duvidas , Sc com elle deve
trarrar Tuas coufac, como le efcreve,quc fazia Da-
vid Reg.2. Efte he o verdadeyro < onlelhcyro, Sç
quenâo pôde errar;o íepundo , logo gente zeloía

da virrude,Sc que vire Chriílámcnre,ík náo gente
ambiciora,Scquepertende ió ieu interefie.Porqua
os conklhos de gentede mà alma, náopódem fer

bons,le não peftilenciaes, & como dizemos Lati-
nos: Ex ea efficina^ea funt opet. De tal tenda, tal fer-

ramenta , Mâ arvore não pôde dar bom fruyto.'

Qiieyxalc Deos por Ifaiascap. 50. dos Príncipes
de lírael , porque fe não aconfclhaváo com elle:

porque via os defaílres , Sc perda? que lhe aconre-^

ciâopor fefiardefi , Sede outros que fabiáo tão
pouco como clles. E pois osReysneceflaríamen-
te haó de ularde homens, com que trattem fuasf

coulas,que o contrario féria temeridade,deviaó fe-

guir o ccnfelho do Sábio Ecclefíaíl. 8. em bufcar
gente deboa confciencia, Scavifada, Porque efta

como tratra cm não delervir a Deos, também pro-

cura a cortamos negócios, qi-c lhe commettem:
porque cuydaó o que haó de fazer, o que náo tem
homem de má alma

, que logo Je precipita a fazer

o que fuamâ inclinação pede, Sc cora cordejul-
tica executa fuá má inclinação.

5S
Em tão pouco àirey^que tome tant&

Emgroffo a confiencia limpai & certa

^lefe elevêem hu pobre^& humilde mantot

Onde ambição acafo ande encuherta-,

Gg #



E quando hum bom em tudo hejup , fêfaiito

tm negócios do mundopuco acerta,

<s)ne mui cora eliesfederâtsr conta

'aquieta lunocencia em fó 'Deospompa,

Netfj tão pouco direy.Náo quer o Poeta aquimof-

frar couía alguma contra, o que notámos na oy-

ravapaílâda,nemexcluye do governo do Reyno,

& ajuda, Scconfelho dos Reys os virtuofos: mas

quer que os íleligiofos , ôc recolhidos (enaó in-

quietem cara os taes minifterios, mas queíe buí-

quem homens bons, avifados, amigos , & zelolos

da virtude , aos quaes lede femclhanre cargo. E
quando os Religiofos tiveflem as partes neccfla-

rias , para feníelhantes cargos, muyta ventagem

fazem aos fcculares,pois alem das partes,que os ie-

cularesjtern outras, muytas.que fervem muyto para

íemeihantesobtigaçôesjcomo he virtude,letras,6c

eíiar mais cheg,ados a Deos ,
pois eíta he lua obri-

gação, &: ofticio. \

-Jk 1^ As aqmlles avaros CatuaeSf
^

iVl ^eoGentilicopovogoverndvâo^

Induzidos das gentes ittfernaesj
^

Ao Tortuguez de/pacho^dilatàvão:

Mas o Gama.que não pertenãe mais,^

^e tudo quanto os Mouros ordenávãoy

§Me levar a/eu Rey hum final certo

j

1)0 mundo, que deyxava defcuberto.

Mas amdks avaros Catuaes. Os Governadores

de Calecut.que iâ fica dito,que fc chamaó em lin-

poa do Malavar Catuaes ,
procuravao por todos

os meyos deftrubir a Valco da Gama, & aos léus,

à affim os mexericavaó com El-Rey ,
movidos

pelo dinheyro, & peyta?,que os Mouros,porefte

refpeyto lhe davão. E eftaera a razão, porque lhe

dilataváo a repofta , & dcfpacho para tornar a

Portugal a dar conta a El-Rey,do que tinhao dei-

cuberto da índia.
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•j\^"T IJio trabalhafó,que bemfabia.

1 ^1 Mue depois,que levaffe efíacerteza^

Armas,& nãos ^fS gentes mandaria

Mánoel^que exercita ajumma alteza:

Com que a {eu Jugo,^ leyfometeria

T>as terrasyà' do mar a redondeza^

gae elle não era mais.qne hum diligente^

^efcubridor das terras do Oriente:

me trabalha fS. O que procurava Vafco da

Gama era repofta d-El-Rey de Calecut, & fahirle

delia, para levar novas a El-Rey Dom Manoel do

que tmha dcicuberto,pora prover com armada,8c

gente,com quefojugaÍle.a,gu«Uas partes.que tinha

dcícubcrtu.

Cant& OytdVfi,

5

F Aliar ao Rey Gentio determina',

Tor quecomjeu de[pacho Je tornap^

G^ejâjentiaemtudoda maligna

Gente impedirfe quanto defejaffe:

ORey,que da noticiafalfa,& tndina^

Não erá de efpantar/e ejpantajjej

^e tão crédulo era emfeus agouros,

E maisfendo ajfirimadospelos Mouros,

Faliar ao Eev Gentio àetermina. Como Vaíco da

Gama entendeo a malícia dos MoUros,8c ate a que

ordiaó , para por todos os meyosdelviar os Portu-

guezes do comercio, & tratto que pçrtendiaó nas

partes da Indi.a : determinou fallar a El-Rey , &:

defta maneyra com bom, ou roao deípacho lahirfe

de Calecut,& tornarfe para o Reyno; porque en-

tendia fua eftada fer de pouco proveyto.E como o

Rey cftavafobornado do Catual,& mahnformado

delle , & de Tua natureza era homem de pouco fa-

ber, Scconftancia, náo acabava de dar ordem ao

defpacho de Valco da Gama: antes ettava de bor-

do de fa7er mal aos Portuguezes, por comprazer

aos M6\iros , os quaes viaô que fe os Portuguezes

tiveflem comercio em aquellas partts , rcaundava

em grande dano , &p%rdalua E o que mais os

atormentava era o dito de hum feycceyro, o qua

affirn=ava,que os Portuguezes haviao de ler total

deftruhicâo daquellas partes,como fe pode ver etq

Joaó de Barros na pnmeyra Década hv.+ cj.. -,
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Este temor lhe esfria o bayxoptytot

Tor outra farte a força da cobiça,

Aquempornatureza ejiàfogeytOj^

Hum defejo immortallhe acende,^ atíÇãi

êue bem vè.que grandtffmoproveyto

Farà/ecom verdade,&comJu/Uça.

O contraí 6 fazerpor longos anms,

^e lhe comete o Rey dos Lufitanos.

n/Ie temor the eifria o bayxo peyto.Du^i couías tra-

ziáoa El-Rey confulo,& o nâodeyxayaodeter-

minar como fe haveria neftc negoco dos Portu-

guezes, humaomcdo ,
que lhe faziao os Mouros.

dizendolhe,que os noflos erão con3rios.& vinhaô

deítruhiraquella terra: a outra era a cobiça,queo

apertava, porque naturalmente era avaro. & ami-

go de adqmrir, como aqui diz o Poeta: & conta

foaó de Barros, que o Mouro Monçay de o aviioii

aílim a Vafco da Gama . 8í porque viao que

aceytando eíte negocio dos Portuguezes ,
fendo

verdade, o quelhedizn o Capitão mor Valco da

Gama,teriaVa"des interelVes,6c provcytos:a.nda

que era combatido dos medo5,que os Mouros lhe



Lujiãdasde LuhdeCãfTiÕesCotnmêntãdos.
punhaó » não fe acabava de decerrainár nodelpa-

cho de Vafco da Gama , como diz o Poeca na oy-
tava leguinte.
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eih-ju a

Oke ijio nos confelhos^ que temavaj
Achava muy contrários pareceras

^e naquelles^com quem fe aconfelhavat
Executa o dinheyro feus poderes'

Ogrande Capitam chamar mandava,
Âqueinchbgado dijfe-.Se quizeres -

Loufejjarrne a verdade limpa.tê nua
'terdão alcançarás da culpa tua,

<•• Epcecutá o dinheyrofeuifoderes. Não acertava o
Rey,noque devia fazer , acercado defpachodos
Portuguezes; porque os do leu coníelho eftaváo
peycados , & lobornados pelos Mouros : & ifto he
o que diz aqui o Poeta , que executa o dinheyro
feus poderes;porque como diz o Provérbio: Mun-
enbui vel Dt) capimtur.Até osDeoJes fe dobrão com
dadivas

, para encarecimento do muyto, q o inte-
reíle pôde. Vejaíe o noílb Poeta nas oyiavas ulti-

mas de íle canto.
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^ V/ou bem informado,que'a embayxada,
^e de teu Rey me dèfie^que hefii^tda.

Mquro Monçayde como fica dito aconí
Valco da Gama , que avandáfle algum prefence a
El-ii.cy de Calecut, porque le coítumava naquel-
las partes

: & de outra mar^eyra não tcna entrada
emcaiadoRey.-oque Vaíco da Gr.ir.a guardou a
rifca , mas 'aujda-.o Rey não ficou fatis%Eo

, pelo

q remoqueoa aqui ao Capitão ipór , que não era
poíFivel Icrruâçmbayxada verdadeyra

, pois não
hia acompanhada com grandes preíentcs : & que
não era razão dar credito ás palavras de hum na-
vegante, qué nâo unha lugar cerco , & que não
podia dar outro fiador a luas promeílas le não
as palavras, de qje ufava.

SE por ventura vindes defierrados,

Comojãfrão homens de ahaforte,
Em meuReynofereis agalalhados^
^le í oda a terra hepátria fará ajortei
Oufe pirata lots^ao mar ufAdos,
^Dizeymo^few tf mor de irfamia^nu morte,
^neporje (nftcntnr em teda idade

^

7udofaza zitai ?iece/j'}dade,

^ue toJa a 'terra ht pátria fará o forte. Os Gregos
àhcOwne foium fcrtípatriuefi. Toda a tcrra hepa-
tria para o forte aôde os homés (e achaó bc.alh he

rorquenerntutens Rey ,nem pátria amaaa, lua pat.ia,&. natureza. Perguntando o Philoíonho
Mas vagabundo vâspajfandouvida:

" ^'

'

- -

^em da Hefperiaultma alongada

,

Key^ oufenhor de infanta defmedida^
Ha de vir cometer com nãos^éffrotas

^

Tam incertas viagensj& remotast

fine i]uem da Hefperia ultma.Tinhn por coufa tão
extraordinária o Samorim poder ir gente de Hel-
panha ás partes da índia, que cuydava ler mentira
tudo,o que Vafco da Gama lhe dizia. Hefperia ul-

tima , ou niinor
, chamâo os Latinos a Helpanha.

Hefperia prima, ou mayor a Itália, a razáo le vt ja

na nofla annota^âo no íegundo canto,oytavà 108.

E Se de grandes Reynospoderofos
O teu Rey tem a regia Magefíade,

^eprejentesme trazes valerofos,
Stnaes de tua incógnita verdidt?
Compeças.é' does altos funtuofos
Se lia dos Reys altos a amizade^
^ie final,nempenhor ,não he lajfante,
AspalavYds de hum, vago navegante.

Com peçaty &ã9em altos. He efte o coílume da-
quellas partes da Índia não mandar Embayxador
a outro Príncipe cora as mãos vazias

, pelo que o

Sócrates cfóJe era natural, rcfponder,q do n:údo
dando aentendfr , que qualquer lugar aonde o
horrcin vjvia a leu gofto era lua natureza , 6c qu e
era lugar de deílcrro, & dcfaventura nquelle aon-
de fe achava mal. Veiafe o provérbio : Çíu^avis ter~

Ta pátria y' sonde ajunta algumas coufas a eftepro»'

pofito.

/t v'ttal*nec(JJl(hde. A neceffidade das coufas ne-
cefiarias para a vida , a quar.ro a neceffidade obri-

gue, 6c quecoulasconimcttão os homens aperta-

dos deíle mal,be coufa aflás labida. Donde vevo
aouclle provérbio tão ufado : Neceffitat telumdu-

riffimum, a neceffidade he arma dunffima. Os anti-

gos iinhaó a necefildade por Deofa , a qual pinta-

vão com hum tear porto no alto do ar, armado em
grandes eíracas,8í: muyto rortej,do qual lugar pef-

cava tudolem haver coula que lhe reíiflifle.Affim

o diz Platão em muytos lugares,& a irto tirou Ho-
rácio em húà Oda do livro lerceyro que começa:

IntaBis ofulentior
"

Thefmrii Arabum, <jf dtvitis India^

Carr,entis licet eccupet

lyrrhtnum omnetuis^ éf man ^tullicHí»'.

Sifií^tt adamantinos

Summts 'verticíbus atra neceffitas

Clavor.nnn animum meiu,

Non mortís laqueii expediei tapni.

Ainda qus abarqueis o mundo com voíTas riqne»

Gg 2. Zds,
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li^.iz aneceffidad» no íeu alto armar fua rede náo

vos podereis livrar della,Sc afliu» Ic ha de declarar

aqueUe lugar.

Isto aJJídito,o Gítma.quejà tinha

Sofpeytas dasinfidias^qtie ordenava

O Mahometico odtojonde vinha

yíquiilo^que tãomalo Rey cuydava:

Com huma alta confiança.qml convinha

ÇCom quefeguro credito akanfava)

^e f^euus Acidalia ihetnfluta^

Taespalavras dafabiofeyto abria,

gijfe Venui AcictaliaJhetnfiuya. Corno fica no-

tado .neftes cantos finge o Poecaos Poriuguezes

favorecidos fempre , & ajudados de Vénus, a qual

chamaaqui Acidalia do nome de huma fonte em

Boecia, chamada aíTun conlagrada ás graças, as

^uaes os Poetas fazem filhas de Baccho, ôc Vcnus.

SEês antigos deleytesyque a malícia

{j ĉoute tão cruel da Chrjjiandade)

Humana cometeo na prifca idade

^

Não caufàrão^que o va/o da naqmcia

Vierapor perpetua inimiciciaj

Nageração de Adam^co afaXfidaàet

O' ^oderojo Rey da torpeJeytat

Kaõconceberas tu tão máfofpeyta.

Se êi antígou Eíla!íuípeyta mà que El-Rcy de

Calecut tinha contra os Portuguczes attribuye o

Poeta ao grande ódio que os íequazcs da maldita,

Sc torpe feyta de Mafamede , a que chama aqui

valo de maldade , & açoute da Chriílandade ti-

nhaô aos Chriftáos-.pelo que trabalhavaó com El-

Rev oslançafle de luas terra3,metendolhe em ca-

beça que eragentcque vivia de roubos, & ladro-

htces, & que feu officio era allblar os lugares aon-

de chegavão.
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MAs porq nenhum grande hemfe alcãça

Sé grades cfre£oês,& emíodoefeyto

Segue o temor os pa(fos da efperançat

^e em/uor vive femper de feupeyto:

Me mojhasiu tãopouca confiança^

*Defta minha verdade,/em re/peyto

'Das razoes em contrario,que acharias^

Senão crepSja qu«m crer naô dtvias.

Mas prejut nenhum grande hem. Naô parecia ra-

aaô,que huma coula tào txcellente,8í de tanta im-

portancia,como era o defcubrimento, & conquif-

tado Oritnte fefizeílemâs máos lavadas : pelo

Oytavê.
que o Poeta attribuye cft es trabalhos , Jcoprel-

fóes, que o Capuáo mór, & fuagente padecia ea*

parte aonde lhe parecia,que eftava já íeguro,àne-.

ceífidade do caio: todas as çouias grandes cudaó

muyto , donde diíle Terêncio. NonfitfmífencuU

facinus magnur» , & rmmorabtle, Naôfc alcançâo

fem perigo feytos grandes,6c dignos de memoria.

E aífim parecia coufa extraordinária , acabar os

Portuguezes huma coufa táo grande, 6c hum iey-

to taó excellente,como era o defcubiimento de

huma terra taõ defejada, como era a índia, a táo

pouco cuílo ,
pelo que foy necelfario para perfey-

çãodaobra, lucceder eftes novos trabalhos, Sc

opreílóes no fim della.E aíTim diz Valco da Gama,

que fe náo efpanta de lhe íucceder no fim deíle

defcubrimento efte fobroço,porque he natural as

couías de i.mportancia^pafiar pelo elcamel dos

trabalhos. E a efta neceíTidade attribuye Vafco da

Gama náo lhe crer El-Rey fuás palavras , & dar

credito à gente falía,6c enganadora.gc aquém naá

devia crer comolaó os Mourosimasqueíucccdc

ifto.porque he neceflario hum negocio de tant»

importância , como he o defcubrimento da índia

cuftar mu y tos perigos , & enfadamentos: paraquc

affim fe tenha em mayor eílima: pois o que pouco

cufta,ordinariámente le náoieftima em muyto,

POrquefe eu de rafinasJóvivej[e

Vndivago.ou da pátria ácjierrado^

Orno crès^que tam longe me vieffe

Bufcar affento incogmto,& apartado:

Torque efperanças.ouporque intere£e

Viria exprimentando o mar irado,

Ot Antartlicos frios,& os ardores,

^ejofrem do. Carneyro os moradores^

TorijuefetM ãeraftnai J6 vivera. Prova o Capi-

tão mór Vafco da Gama com raz-^^es baftantes,

como a íufpeyta,que tinha dellc El-Rey de Cale-

cut era falla,porque fc fe houvera de dar ao tal of-

ficio , não tinha neceíTidade de fe defterrar pelo

mundo , & ir a partes tão remotas, paffando por

tantos perigos,& trabalhos:tâo cxceíTivos frios, Sc

czlmâS.Friai antarSiieoj. Saófiias do Sul nas,quaes

artes os h'a grandifiTimos , como nas partes do

^orte,por lerem partes afaftadas do curfo do Sol,

aífim humas como as outras. Os ardores, que fofrem

do Carneyro os moradores. Os moradores do Carney-

ro laó os que habitáo na zona tórrida aonde eftà a

conftellaçaó Aries , que quer dizer o Carneyro:

que he hum doif doze Signos Celeftes. E porque

os Aftronomos lazem ella ccnftcllaçáo na linh«

Equinocial entre os trópicos ,
que he o caminho

do Sol,pelo que efta terra he mais higeyta a calma.

Daqui chama o Poeta àqucUe lugar os ardores do

Carneyro ,
pelas quaes palavras moflra os cx-

ccífivos trabalhos dos Portuguezes nefta viagem.

Vejafe

^



Lufadas deLnisãe
Vejafe o queeícr«vemos no canto tercevro . ov-
tava.6. ^ ' ^

SE c§mgrandesprefentes de alta ejiima
Ocerdttomepedes, do que digOi

Eu não vtm mais^que achar o eftranko cima
Onde a naturafoz teu Reyno antigo:

Maí Te afortuna tanto mefublma^
^e eu torne à minha pátria^è Reyno antigo^
Então veras o domfoberbo/$ rico,

Com que minha tornada certifico.

Se cím grandes prefentes. Como notamos neíle
canco,oycava5z.huma dascoufasquemoviaa El-
Rey de Calecut a lhe parecer,quc a Embayxada
de VafcodaGamanaóeravcrdadeyra

, ôcquea
noíla gente não era de bom titulo.eraverquc não
lhe Icvaváo algum grande prelente : pelo que o
Capitão mòr ícdeículpa aqui de náoter corrido
com a obrigação dos Príncipes da terra:& a prin-
cipal,porque aquella viagem não fora a outro fim,
íenao a delcubrir, & como não tinha certeza, do
que na viagem lhe aconteceria , fora aíTini defar-
madoáqucUas partes , mas que tornando a ellas
eorrefpondcriaa perteytiíTimaaíente com fua obri-
gação , & eílylo da terra.

SE te parece inopinadofeyto^
§^e Rey da ultima HeTperia a ti rneptade

O coraçãofiiblimeiO régiopeyto.
Nenhum cafopojjiveltem porgrande:
Bemparece.que o nobre/£grão conceyto^
2)fl Lufitano e/pirito demande
Mayor credito,& fè de mais alteza,
£«(? crea delle tantafortaleza,

Nenhum eajo pofivel tem por granJe, De eente
debayxos elpintos he , clpantarfe de qualquer
EOula,& fazer grandes efcarceos, em qualquer no-
vidade, pelo que o Poeta parece inftar aqui o Rey
de Calecut de pufillanime

, pois não confidera,
que gente tao valerofa,como os Portuguezes po-
deflem commetter huma coufa poffiyel,
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SMeyque ha muytos annos.que os antigo

f

Reys nofjosfirmemente propuzerão
^e vencer os trabalhos^& perigos^

^efempre agrandes caufas fe opuzeraõ:
E defcobrindo os mares tnimigns
"Do quieto defcanço pertendèrão
T>e/aber^quefim tinhão^ér onde eftavã4.
ds derradeyrasprayas,que lavavão.

Camões Commentados, 2^1
Sabt ejuehã muytos annoi. Moftra o Capitão mór

Vaico da Gama como a razão de fua checada a
eltas partes tao remotas , foy a inclinação natural
dos Reys de Portugal

, os quaes foráo muyto af.
feyçoados fempre a conquilhr Rcynos eftranhos,
& defcubnr mares nunca viftos , & quanto a efta
matena de defcobnr novos mares fedeve muyto
ao Infante Dom Henrique filho de El-Rey Dota
João o pnmcyro de Boa memoria , o qual poza
pnmeyra pedra nefta obra , como fica dito , & lí
nota na oytava íeguinte.

COnceyto dignofoy de ramo clar§t
T>o venturofo Rty.que arou primeyr9O mar,por ir deytar do ninho varo

morador de Abtla derradeyro:
Efteperfua tnduflrta , & engenho raro^
Num madeyro ajuntando outro maaeyro,
yefcohrirpode a parte,quefaz clara
'De /irgosja Ydra a luzja Lebre,& daArx

Ctnceyto digno foj de ramo claro. O primeyro qu6
inventou a navegação do Oceano neftes Reynos,
&quepozhombros a efte defcobrimento foy o
IntanteDom Henrque filho terceyro d'El-ReyDom João o prime yro de Boa memoria, que to-
mou a Cidade de Ceuta aos Mouros. lílo diz o
1 oeta nella oytava.ainda que por termos elcurog
par« os que faó pouco lidos , pelo que os declara,
rey aqui. O Rey venturofo

, que arou primeyro o
mar,he El-Rcy Dom João o primeyro,' o qual pa-
ra efte effeyto de paflar á Africa , foy o primeyro
dos Reys de Portugal,que entrou no mar; O feu
claro ramo

, he leu filho o Infante Dom Henri-
que

,
que primeyro trattou deites delcobrimentos

como trattámos atrás,oytava28.& 76. Abyla hca
Cidade de Ceu ta. A razão defle nome le veja no
canto terceyro.

De Argoi
, da Ura a luz, da lebre , & da ara . Por

eftas palavras moftra o Poeta como o Infante
Dom Henrique foy o primeyro inventor deftcs
dcfcobrimentos

, & como por lua ordem fedefco-
brio aquella parte, que caye para o Sul, na qual eí-
táo eftas conftellaçóes

, que aqui poero Argos,
Idra, Lebre, Ara: Deft:as, & quantas eftrellas te-
nha cada húa tratta Higinio no fira do livro ter*
ceyro liy.j.in fine ali] le pode ver,

^

C"^
Recendo cosjncceffos bons primeftos

j No peyto as oufadtas defcobrirão
'PouC0t&pouco (aminhos eflrangeyros,

^e hunsfuccedendo aos outros profegttirã»^

Z)^ Africa os moradores derradeyros

Aufiraes^quenmicaa^letefiamasmrãe,

EsraSt.

• !,^i'!

!



e Canto

Porão víffoí cie nói.atuz deyxando

&mntos (Jiaõos Torj^icos queymanáo.

De Africa os tnoraãoru ãerrackjros. Dizneftaoy-

tava ,que ncíle proleguia.emo dos deícobrinien-

tob vuaó os nufibs Tortuguezes os den adeyros

n-oràuoresdeAfrica,quecaye^áoSul,con;oíaoos

n.oradores do Cabo de Boa Efperança , & Mo-

çambique.os quaes diz que não vem o Norte,que

intendem pelas lete flannmas ,
que he o iete eftrel-

lo.Equedeyxáo atras os queyniados com os tró-

picos ,
que ioó CS que ir.oiaõ na tornda Zona ,

por

donde o Scl faz íeu curfo: quantos íaó os trópicos,

êc que gentes habitem a Zona tornda ,
kaie o que

eícrcveffiosno canto 3.oytava 6.

SfiComf.rmefeytoM com tamanho

^ «, Tri/fvjúo vericetnos afortuna^

Atenue nôsiio ttu terre no ejiranho

ytemos pôr a ultima coluíú;

Rompendo a força do íiqtúdo efiranho,

"Da tempejtãde hoYrifiia,& mfot ttma,

/Itt eh
t
gamos,áe qmm jó queremos

ò mal,que ao nojjo Rey de ti levemos.

Vimos por a uàiwa coIumm.CoVDO Vaíco da Ga-

•nva chegou a Calecut , determinou não paflar

adiante,nem dcfcobrir ma,s terra,p^oi5aque a era

a vcrdadeyra terra da Indm,que bufcava. TJJnma

columna diz aqui o Poeta,porque em todas as íer-

ras que deicobriráo, punháo huns padroensem

memoriado defcobrimentc, qucíaziáo , como íc

vé claramente pelos noílos Hiftonadores. E o

derradeyro.que poz Valco da Gama nefta íua ]or.

nada.foy em Calecut,ao qual o Poeta por efte rei-

Tieyto chama ultima columna. E affim lemos que

fez Hercules, o qual poz dcuis padrões em Ceuta,

& Gibraltar . dando a entender que alli le acaba^

váo léus trabalhos, pelo que , fe chamáo aquelles

lugares as columnas de Hercules.

Eorr>fendo a força do Ite^uidoefl^gno. Liquido el-

tacno , toma aqui o Poeta pelo mar, ainiitaçáo

de"Virgilio,& de outros Poetas.

c
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EStahedverdaáe^Rfy^qne não faria

Tor tão incerto bim taõfracopemio

^i«lnão fendo ifh afji (fperarfodfa^

"1 ão loiigo,tãofngido,& ^ãoproenúo:

Mas antes áefcanfar me dayxaria

A^o nunca defcar'Çado,Wferogrémio

lya Madre Thet ts^Cfualpirata tniquo

'JJos trabalhos alhtosfeytos rico.

E/la he a verdade Rey que m» /«rw.Moftra Valco

da Gama tudo o que elle diz fer verdade , & nao

fer cofiario do mar, como os Mouros lhe punhao.

v-orque íe ta! fora, tinha pouca neceílidade de de-

leirbarcar em terra, & gaílar ten.po em palavras,

rouín tão delacoffumada de gente que andaa lou-

bar . os quaes náogaítáofeu tempo ,
fe nao no

n,eyo domar,aí]olando, 6v:dearuindotudo,oque

^%l\mdre 7/«í». Thetis diziaó os antigos ler

Deoia do mar, & caiada como Oceano. Grémio

domarheomeyoddle ,
chamalne o Poeta fero,

& nunca deícança peias grandes inquietaçoens

que nelle há continuamente.
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Sfl que ô V^eyje minha grar» verdade

\ Tenspcrqucilhe,finc£Ya,&naoà(jkradA

'jjuntame ao defpacha breiUade^

Não me impídãs ogcflo da tornada,

E fe inda teparece falCidade,

Cuyda bemm razão,que ejiàpnvadat

^ue com claromzopóáe 'icrfet

^iefácil he a verdade de entenderfe.

Concluve Vafco da Gama íua pratica ,
dizendo

no Rey, que o defpache logo, pois já tem entendi-

do, que lhe falia verdade: pelo coíh,mc que elU

tem de !e dar a conhecer a qualquer claro cnten-

dimento: quanto maisao delle Rey ,
queeratao

fuperior a todcs os homens : & por cila via procu-

rou de o perluadir a lhe dar crtdito:como aconte-

teo.

1^

Tanto efãva o Pey nafegurarça,
_

Com que privãia o Gama o que di&ta

Concebe delle certa cofifiança^ ^

Creditofirme,em qUânto proferia-,

"Pondera daspalavras a abaflafiça,

Jal^a na authcridade gratn vaha.

Começa dejulgar por enganados

Os Caíuaes corrutos maljulgados

77

'^ntamente a cobiça dopcrveyto

§ue efpera do contrato Luftauo*

OfazébedecerM ter refpeyto

Co Capitão.& naõco Mauro engano:

Emfim ao Gama manda.que díreyto

/las nãos fe vâ,& figuro de algum dano,

Toffa a terra mandar qualquerfazenda,

^luepela ejpeciana troque,^ venda.

hmtamnte a cobiça. Como fica dito,efte Rey cr

muytoícobiçofo ,_& grande amigo do intereflc



Lufíaàãs de Luis de
)elo que râmbem líic parecia bem , o que dizia o
rapitáo niór

, porque a cobiça o aíFeyçoava a illo,

/eado,qiiedo coíDercjp,& amizade dos noflbs,lhe

elukaria algum prpvey to , aflim que por huma
jaite o interefle , por outra a fegurança das pala-

vras do Capiráo mór o perfuadiaó cuydafle dos
loílbs diílerente d© que os Mouros lhe diziaô.

78

/^ Ve manãe dafazenda emfim lhemãda
\^J^^ienos Reynos Gangeticosfalena,
\e Algitma traz idónea là da banda
Donde a terra fe acaba^^ o mar começa\

Jàdavealprefençavenerandat
ieparte o Capitão para onãeJ>eça
4o Catual^i^ue delle tinha cargo

^

embarcação,que afua ejíâ de largo,

^e nos Reynoi Gangeticos falleça. Movido El-
ley da cobiça determinou dar cJelpacho a Vafco
la Gama, Sc em principio mandoulhe que defem-
•arcaíleda fazenda que levava deftais paites para
he darem da terra, Reynos Gangeticos faó Rey-
los da índia, chamados aíTun do no Ganges.^ue
or elles palia.

Donde a terra fe acaba.é" o mar comera. Entende
'ortugal, a mais Oecidental terra de toda Europa,
onde começa o mar , Sc fe acaba a terra

, porque
qui he o fim^da terra Occidental , como ficadi-
noprimeyro canto,oytava i.

35

EMbarcaçé^squeo le-ue 4s na^s lhe pede
Mas o mao Regedor^que novos laços

Lhe machinaiajnada lhe concede,
hterpondo tardanças,^ embaraços:

|

7om. elUfarte ao cães^porque o arrede
Longe quanto puder dos régiospaços

^

Jndejèm que (eu Rey tenha noticia'
Faça o que lhe enfmar/m malícia.

Lhe machinava, Machinar he palavra Lntina,
luerdizer ordenar, Sc tecer, o Catual lobornado
lelos Mouros procurava deílruir os Portuc^uezes,
3elo que o entretinha

, 6c naõ lhe queria dar em-
aarcaçaõ para ir a armada , antes o importunava
i mandafle chegar a terra, para defta maneyrafa-
ití mais livremente o que defejava*

80

Lyí'
bem longe,lhe diz.qtie lhe daria

Embarcação baftante_,em quepartijje^
Ou quepara a luz cra(tma do dia
Vuturoifuapartida differicei

UmÕes Commentados,
Jàcom tantas tardanças entendia
OGama^que o Gentio CQnJentige
Na ma tenção dos mauros torpe^&fera-i
O que delle atè li não entendera

O ejue deile atelli nâo eníenJera. Do modo, & diía^

çóes.com que o Catual trattava Vaíco da Gama*
veyo a entender delle , o que até então não prefu-
mira

, que era querello deílruir
j por eílarioboíi

nadojSc peycado grandemente dos Mouros.

81 '

ERa efte Catualhum dos^que efiavãõ
Cerrutospela Mahometana gente^

Oprincipalipor quem fègovernavão
As Cidades do Samoripotente:
T>elleJQmente os Mouros ejpernvão
EffeytoS ajeus enganos torpemente^

EUe^que no conceyto vil confpirat

Ue fuás ejperancas não delira^

Samorim potente. Samorim,como fica dito, hc é
nome do Emperadordo Reyno do Malavar.

^ue no concerto vil confpira.Conípmr he palavra
Latina, entre outras fígnificaçóes,que tem, quer
dizer , fazer conjuração para fazer mal a alguém,
como o Catual de Calecut trattava com os Mou-
ros, que era deílruir os Portuguczes. Gente Ma-
hometana, he gente que fegue a Mafoma, que faó
os Mouros.

De (nas e/perançat nÍo\ delyraè Delirar he tam^
bem vocábulo Latino

, quer dizer defvariar , Sg

perder o tino: aqui quer dizer defconfiar: comoíe
dilVera , que o Catual não defcon fiava de alcançar

o que elperava
, que era a noíla deílruiçaó*

8^

O Gama com injlancia lhe requeri

^e o mãda pòr nas naoSy& não lhe vaí
E que affílho mandà^a^herefere^
O nobrefucceffor de Tirimal:
'porque razão lhe impede^ò" lhe differi,

Jlfazenda trazer de Tortugaí,

Tois aquilloyque osReysjâ tem marídado^

Nãopôde Jerpor outrem der&gado.

O nebre fuccejjor do Verimal. Efte Perima! como!
fica dito , foy oquedividioo ReynodeMalavai'
em três partes , fazendo três Reynos do Malavar,-

fendo antes hum fó : 8c mandado que bum leu ío-

brinho a quem deu Calecut, fe chamaíle Samorim,
para que os outros dous Rcys, í. de Cananor , 6c
Cauiaó lhe obedeceílem.Succeíibr de Perimal,he
o Samorim Rey de CalàGUt* •

VqUí
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I\
Òuco obedece o Qatualcorruto

A taes palavras,antes revolvendo

Nafanta/ia algumfutil,& apto

Eyigano,diãbolico,m ejiupendo:

Ou como banhar pojfa oferro bruto y

No fangiie aborrecido^ejlàva vendo.

Ou t orno as nãos emfogo lhe abrafaffe^

forque nenhuma àpatna mats tornafe.

: í^o famue ahorncião.'^o langue de Vafco da^Ga-

ma,ao qual por muytas vezes pretcndeo, & defe-

JQu matar,5c não o eííeytuou.porque lhe nao baf.

iou o animo , o que o Poeta vay contando muyto

claramente .por eílas oytavas.

Canto ojftavff.

Em vários penfamentos fe derrama

j

FMtafianáoejiâ remédio certo,

^ue deje a quanto malfe lhe ordenavat

Tudo temia,tudo emfim cuydava.

84

1)e nenhum torne â pátriafópertende

^^O con/elho infernal dos Mahometanos

Torque nãojabia nunqm ondeje ejlende

Aterra Eoa o Rey dos Lu(itanos:

Não parte o Gama emfim,que lho defende

O Regedor dos BarbarosprofanoSj

Nemfem licença fua irfepodta^

^e as almadtas todas lhe túlhiai

A una Eoa. Eoos he palavra Grega, quer dizer

aurora.da ^ui terra Eoa,he terra Oriental.

A Os brados,^ razoes do Capitão

Relponde o idolatra.que mandaffe

Chegar â terra as mos^que longe eíiao^

Torque melhor dali fo/Je,& torna/e:

Sinalhe de inimigo,& de ladrão,

^ie là tão longe a frotafe alargaffe^

Lhe diz.porque do certo,&Jidi) amigo,

He não temer dofeu nenhumferigo,

HefporJe o Idolatra. Por Idolatra entende aqui

o Poeta o Catual Gentio pelos Ídolos , & inven-

ções, que eíU gente adora. Efte dizia a Vafco da

Gama ,
que era cortume dos que alli vinhao va-

rar léus navios em terra, o que elle náo fizera, an-

tes os tinha tanto ao mar ,
que era final de pouca

fidelidade , 6c amor : &£ que dalli colligia fer gente

de rapina.

8^

NEfas palavras o difcreto Gama,

Enxerga bem,que as nãos defeja,pertQ

O Catual.porque comferro,& flama

l^has aJfalte,j>or ódio defcubertc:

Tudo temia, tudc emfim euydava. Como Capitão

prudente ,
êcamigode íuaarmada, porque quem

ama,viveem continuo medo,& cuydado. Donde

difle Ovidio na carta de Penélope a Ulyles
,
deh.

nindo o amor. Res ejijolicnt plena umonsamor. G

amor he hum medo continuo , quem ama ,
tudc

teme.E Alciato:E/? nigro funita glans clyfto. Alegrií

cm campo negro pelos dclgoílos , & lobrefakos,

que tem efte pequeno gofto de amor.Mas nos tra-

balhos, & enfadamentos alegria, como faca no-

tado no canto terceyro,oytava 120.

87

QVal o reflexo lume do polido

Efpelhode aço.ottdechrtflalfeYmofâ,

^e do rayofolar fendo ferido^

Vayferir noutra parte luminofo:

Efgidoda ociofa mão movido^

"Pela cafa do moço curiofo.

Andapelas paredes,^ telhado.

Tremulo aquh& alli dejjojjegado.

Qual o reflexo lume. Por efta comparação tno(

tra o cuydado , 6c inquietação de animo cm qui

eftava o Capitão mór Vafco da Gama tantafian

do & revolvendo comfigo o que faria:como fuc

cede em hum efpelho de aço , que fendo dos r»

yos do Sol,nunca leu lume aquieta.

8S

T Alô vagoJuízoflutuava ^

qjoGamaprefo,quando lhe lembrar€

Coelho,fepor cafo o efperava ^

Napaya cos bateis^como ordenara^

Logo fecretamente Ihemandava

§uefe tornajje àfrota.que deyxãra.

Não fofefalteado dos enganos,

Glueejperava dosferos Mahometanos,

Coelho. Efte he Nicolao Coelho Capitão 'c

hum dos Navios da conlerva dos de Vaíco c

Gama,ao qual tinha mâdado o elperafle napray

mas com efte novo fucceflo da determinaçao,qi

cntcndeo no Catual, o mandou lecretamente av

lar le tornafle para a armada, como Ic pedem V(

todas cftas coulas cm Joaó de Barros na primey

Década liV.4.G.9.&: 10.
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fazia , o qual bufcou logo remédio para naô ler

lentido, nem fabido de El-Rey, o que tmha fey to

a Vaíco da Gama , como le crattana oytava ie-

guinte.rAlha defer^quem quer co dom de Marte
Imitar os iílujires,& igualialos

''uar COpenjamento a toda aparte

,

idevlnharperigos^ evitaiosj

iom militar engano»&fuiil arte

j

Intender êsimigos^ô' enganalos

'.rertudo emfim.^tenHnqualouvarey

) Capitão
^
que diga não cuydey,'

Dom de Marte. Dom de Marte he fer hutri ho-

iiem Cavalleyro.Sc nas coufas da guerra ardilofo,

I qual fingem os Poetas, que toy Marte ,
pelo

ue os antigos otinhaó por Deos da guerra,

^ue nunca louvarey. O homem avilado ha de

uydar, que tudo pôde fer,& nefte modo crer tu-

lo:porque a mayor ignorância,que hà no mundo,

ic dizer j não cuydey.náo me pareceo. Donde

lifle Cicero-Jnftpientis eji dicere non pularam, he de

lomem de poUco iaber dizer , naó cuydey. He
ambem obrigação de homem prudente , acertar

om muytas coufas : donde veyo aquelle dito ex-

ellente.ôí; certo:S(ípÍ2«í dtvinatyO Sabio adevinha»

ÍNfijie o Malabar em teloprefOj

Senão manda chegar à terra a armada^

^lle cofiantena' de ira nobre acefot

Is ameaços feus não teme nada;

^le antes querfohre fi tomar opejo

De quanto mal a vil malícia eu/ada.

Lhe andar armando,quepor em ventura .

áfrotade feu Rey^que tem/ègura.

^ue Um fegura. Porque eftava ao largo, aonde

lhe naõpodiaó os Mouros prejudicar.

A
§uellanoyteeftevealH detido,

E parte do outro dia^quando ordena,

T)e/e tornar ao Rey^ mas impedido

Foy daguarda^que tinha nãopeqnena;

Cometelhe ogentio outro partido^

7emendo defeuReycaJiigo^oupena

Se fabeefta mandada qual afinha.

Saberafe fnais tempo alli o detinha.

9^
Dlzlbe^que mande vir toda afazendo

Vendível^que trazia para a terra^

*PaYa que devagarfe troqueJè venda ,

^e quem não quer comercioybufca guerra:

tojio que os mãospropostos entenda

O Gama^que a danado peyto encerra,

Qonfente^porquefabepor verdade

^e compra có afazenda a liberdade^

^utejuemnia quer comerciss bu(ca guerra. Todos
os meyos bufcou elle Gatual, para fazer ma! aos

noflos, mas nunca pode levar a lua a nos , porque

a prudência de Vaíco da Gama era grande , & lá-

bia trattàr fuás coufas de maneyra , que não pcri-»

gaflem.

C^
Oncertaõfe^que o negro mande dar

^ Em barcaçoes idontas^com que venha,

Que osfeus bateis não quer a venturar.

Onde lhos tome o imtgo^ou lhos detenha-,

fartem as almadias a bufcar

j\{ercadoria l/pana,que convenhat

E/creve a (eu irmãos,que lhe mandaffe^

Jijazendaycom quefe tefgatajje,

5>4

^'y °Em afazenda â terra aonde log9

f AagaJalhouoinfarneCatual;

Com ellafica Alvaro^^ ^iogo^

C^ue a pudejfem vender,pelo que vah

Se mhis.que obrigação^que mando^&rogOj

JSlo peytovtlopremio pódet& valf

Bem o moflr^ o GentiOyã quem o entenda

Toiso Gama foltou pelafazenda,

Comellaficaõ Alvaro,& Ow^o.Eftes eraõ Alra-'

ro de Braga, & Diego Dias, que íicaraó em terr»

para eftey to de vender a fazenda , como fcytores.

POrella ofolt a.crendo que alli tinbs

Tenhor bafiante,donde recebe^e

Mai empedtio foy da guarda.O CMyí%\ entreteve

aValcodaGamahumanoyte , 6c hum dia, para

ver le por eíle modo podia fazer, que chegaíTe a

armada aterra, o que o Capitão mór nunca quiz,

antes determinou queyxarfe a EMlev de Cale- - .

r j
cut, ôc darlhc conta do aggravo, que o Catual lhe Nellas eftarh deyxa defcançadOn

Intereffe mayor,do que íhe vinha

SeoCapitão mais tempo dettvefjei

Elle vendo quejá lhe não convinha

Tornar d terra porque naôpudeffe

Ser mais retido,fendo às nãos chegado

'^M



24»
Canto

96

^7 /is nãos eflarje deyxa vagarojo,^

S Atè ver que o tempo lhe dejeobre^

^tenàojefiajààoíobiçofo

Regedor corrompidoJêpouco nobre.

Veja agora ojuizo cuno/òt

^mfito no ricojafficomo nopobre

Tode o vilinterejfe,&fede imiga

'Do dinheyro^que a tudonos obriga,

ATolidoro mata o Rey Tbreicio:

Sôporficúrfenhordo gram thefouYOi

Entra ^elofortijjimo edificiOt

Com afilha de Acrifio a chuva de oura:

Tòdê tanto em Tarpaya o avaro vicm

^te a troco do metal luzentei& louro

Entrega aos inimigos a alta torre

^

'Da qual quafiafogada empago morre.

Oytàvo,
que querero alguns,que fcfle de metal , mas nem

iflblhevaleo. Ovídio conta efta fabula nas Meta.

morphofes \i\' ./Sf.Vode tanto emTarpea. Tarpeia foy

buroa donzellá Hlha de Tarpeio Roma-no, ao qual

Rómulo primeyro Rey dos Romanos,tendo guer-

ra com os Sabinos fez Alcayde morda fortaleza

de Roma , conno conta Plutarcho na vida de Ró-
mulo. Elta Tarpeia com cobiça de hu mas mani-

lhas de ouro, í^ueõsSábinoslhc prometerão, dea

ordem paraentrarem so Caftello.Mas fahiolhe ao

revez do que eila elpcrava ,
porque em lugar de

manilhas lhe deraó a morte. E de feu nome le cha-

ma hoje em dia o Caftello monte Tarpeyo, entre

os Autores donde difle Properçio no leu livro das

Elegias I1V.4. Elegia 4.

farpeium timui,& Tarpeié turfe fepuhhrum

Fabor^éf tiniiqui limtna capta lovis.

Trattarey aqui do monte Tarpeio,Sc da infame fe-

pultura de Tarpeia , & da cafa do anngo Júpiter

Hoje le chama cfte monte em vulgar Campido-

glio : todas as mais coufasdeftasoytavaslobre»

intcreílecftaó ciarás.

AVolyctore. Moftra com algUnscxfemplos,quâi

tos males o ouro fàlz fazer aos homens. Efta hifto-

ria de P&lidoro conta largamente Virgílio na lua

Eneida liv. 5. com tudo a porcy aqui brevemente

para os que naó fabem Latim.EftandoTroya cer-

cada dos Gregos, vendo Priamo leu Rey o aperto

cm que eílava, & como legundo os fins da guerra

íaõ incertos,podia vir a darem algum grande tra-

balhojfendo Troya tomada dos Gentios. Juntou

huma grande quantidadfe de ouro , & com elle

mandou Ijum filho feu por liome Polydoro a cafa

de Polimneftor Rey de Thracia feu grande ami-

00, para que por mcyo deftc moço fendo Troya

deftruhida viefle em algum tempo a poder dos

Troyanos, & podeíTeríi as coulas ter algum remé-

dio. Polyrrtncftorcoraò viò o fucceflo de Troya

com a cobiça do ouro , matou o moço Polydoro,

& tomtoulhe as riquezas.que leu pay lhe havia da-

do. Rey Treicio quer dizer Rey de Thracia. Naó

be nome próprio como alguns cuydaó , 6c cómen-

tâo.Màs he nome geral de 7hrtícm,a,um, por cau-

fa de Thracia.daqui Rey Threicio Rey deThra-

cia.Digo iito porque li huma annotação íobre cfte

]ugar,em que fazia Threicio nome próprio. Entra

peÍ9 fortiffim edifieio com afilha de Acrifto a chuva de

miro. Contáoas fabulas que Acrifio Rey dos Argi-

vos, querendo ter lua filha Danae recolhida, &
guardada, ameteoemhuma torre rouyto forte,

5>8

ESte rende munidasfortatezast

Faz treydores^& falfos os amigos^

E entrega Capitaens a os inimigos

:

Efie a mais nobresfaz fazer vilezas

^

Efte corrompe vtrginaes purezas.

Sem temer de honrãyOufama algumperigos

^

Efie deprava às vezes as/ciências^

Osjuízos cegandoj& as confciencias,

Efie rinie i9Junidài fòrtalez,ai. Munidas vem de

ffíunitui ,
palavra Latina, que fignifica coufa forte,

Sc guarnecida de todos os petrechos neceflarios

parajúa fegurançajfic guarda.

ESte interpreta mais,que futilmmte

OstextostCpfazt^ desfaz leys^

Efie caufa os prejurios entre agente ^ ^
E mil vezes tiranos torna os Reys:

Atè os quefóa Deos Omnipotente

Se dedícãotmilvezes ouvireis,

§iie corrompe efie encantador^Ò illude^

Mas nãofem cor com tudo dt virtude.

OS
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OSLUSIADAS
DOGRANDE

luís de CAMÕES.
Commentados pelo Licenciado Manoel Corrêa,

ARGUMENTO/
Parte de Calecut O Luíitano, ^^
Com as alegres novas do Oriente?

E no meyo do túmido Occeano,
Vénus lhe raoíha huma Infula excellente:

Aqui de todo bem íofrido dano,

Acha repoufo aíTaz conveniente?

E com^Nymphas gentis o mais do dia

Em feftas paíla ? &jogos de alegria.

CANTO NONO.
*arte Vafcaiía Gama com fua armada de Calecut , informado por Monçayde da

determinação dos Mouros. Leva-o Vénus a huma Ilha , a qual o Poeta aqui

finge muyto fértil ,& aprazivehaonde juntamente as Nymphas fizeraõ

muyto gasalhado , & íeíla aos Portuguezes.

X

^''%

li' i

riverão longamente na Cidade^

Sem venderfe a fazeda/)s dousfeytorest

^eos infiéispor manhãj&falfiàade-i

^azem^que nadlha compre mercadoresi

y«í todofeupropofito^ vontade

^ra de ter âlli os defctibridores

Dalndia^tantotompo^queviejffem

De Meca as naos^que asfuás desfizeffem.

LA^m feyo Eritreo^ondefundada

Arfinoefoy do Egy cio TtolomeU,

*Do nome da irmaa/ua afii chamada,

^e depois emfuez fe converteu:

Não longe opertojaz da nomeada

Cidade Meca^quefe engrandeceu

Com afupreftíçaôfalfaj^profana,

íZ)íz religtojaagoa Mahometana,

Hh» u



,.. Lufiadas àeLiiis de Camões Commentaãoi.

fá n. Ce,, Errtbreo Neftas três oytavas.que fe de,& fermola povoaçáo,a qual tcra íeis mil fogos.

fe.tTnt tfaía o Poe.a do porto donde íahuô As calas como as melhores das nofias
.
porque ha

feguc.Ti noo tratta »
^ ^^^ V

Ervthreo he o cafas que valem nres £c quatro mil cruzados cada

;ar;:r':^ronoCchS huma%âoheçercada masierve^lljedemuros

bico & vuíaarmente Mar roxo. Os leyos do mar humas muyto altas, & aiperas montanha
,
que a

a qu;t& nos chamaó fwu, , faó as entradas , & rodeaó por todas as partes Dizem que lançou
,

aqueosi.annu.cu '

asauaes muvtas nolio Senhor maldição a efta Cidade como a de

'^Z!'^~^lt^n::iT:i^^o Medinathalhabi a^ondeeftáoco.-podeMafoma,

PerfícoGanlenL Adriático, efteErfthreo de porque não produzem os campos herva.ncmtcra

qufal?aL"^^^^^ muytos. Chapouleaffim arvorcalguma, nem couia boa. 5c tem tanta fa^ta

^^Erythre « e^^ehumk^ quea(^ lec^^ ^^^ 'r^Í^StTr^^^^^^^

t

^::^^!s^:^:l^^^^^ ?o.TLooneceflariolhevemdeArabia,&Eth.o.

íir da aordaquella pantRcm ,
que parece roxa, pia , terras vez.nhas

,
porque ella de feu. nao tem

nue ifro m ir dlze a oa avra no Grego. Chamafe outra cou la fenão aquelle maldito poço.com cuja

?evo Arábico c^mo fie! dito, por efta^r na cofta de agua iekvão os Mouros,que vão da India.Ethio,

S^eí^^^^^^^ 'ug-- ^'^' --^^ "^ pia, Africa,Egy pto,S. outras muy tas partes.

entra'da do mar roxo helium pequeno ,
de que

aqui falia o Poeta,por nome Suez,pofto em altura

do Norte vinte & nove grãos & três quartos, ha-

bitado fomente de gente bayxa, 6c trabalhadores,

Ob quaes eftâo alli para fazerem ao Turco as em

3

Gídã/è
chama o porto.aonde o trat»

T>e todo o roxo mar^mãtsflorecta^
Ob quaes eitao ampara razcrciuau * u.v- «--...- ^^^^-.- - . ."r.^^^.^
barcaçoenw^ecellarias para a India,Eftc Suez foy T>e qtte tinhaproveyt ograndeM grat&

chamado antigamente Arfínoe, do nome de huma q SoldaÕ .queeÇfe Rejno p(j£uta:

fií^a ds Pcolomeo Rey do Egypto,que o fundoU, (j^^qui aos Malabares^por contrato ^ <

ainda que.o Poeta quer aqui que foíle irmã.
ç^^^ infiéis fermofa companhia

Hei, longe o forto jaz. Perto dcfte lugar Suet na
^randes naos.peío Indico O cceanoy

-X^:^:i^:?^^^:^^:^ Ej^c.r..er.Uarca.aa.n.
"

r^:^:S2^o^^:r^^^^^^^ Gi^^^-Defle porto fahiaõ as nãos de Meca par.

Tum^e ^eoas H^ftaC dLe del^ alnd.a.&poreftasefperavãoos Mouros de Cal -

?;^a":l fo"^erao?6. a ma-sU povoaçfõ que cut para com ^"^'p ^aro^tv^qu^^S
háem toda aquella cofta de Arábia dentro noef- puderao, como dizoPociana oytavaqucaqmic

treyto,ainda qu e nos Edificios,he de pouca impor- fegue

SoldaS. Efte he o título dos Reys do Egypto:

quer dizer^ grão Senhor : hoje he tudo lugeyco ao

Turco.

POreflasnaosos Mouros efperavaõ

^e comofoffem grandes,^ pofjantes

tancia. Da relighja agua. Quer Joaó de Barros.SC

outros,quc o corpo de Mafamede eftcja em Meca.

A verdade he que eftá em hum lugar chamado

Medinathalhabijcomo ficadito.nem fua fepultura

eftá no ar, rodeada de pedras de-cevar, como ou-

tros querem. Os que eícrevem eftas coulas , fou-

beraó nas por alguma falia enformaçâo ,
porque j^^ %^t t-i/f/it/j-í/v-^,. —"--,- ^y

nem Mafamede eftá em Meca , nem fépultado da jíquelles^que o comercio lhe tomavaõ»

mancyra,que elles cuydaó, antes eftâ em Medina- £q^ -flamas abrafafem crepitantes

thalhabi quafi enterrado no chaô ,
como dizem

js^^íigjQcorro tanto confiavão,
muytos,que o viraó , & ^^PÓde ver em Ludovico J

^^^^ ^^^^^ ^^^^-^ ^^^ navegantes.
Romano na luanavegaçao.Andre,Corlalo,Uuar- -c l ^ ,,

f^ráaílem
te Barbofa Portuguel , & outros muytos, queeí- SenaoiUJ

^'^"^^/f^f ' ^t/.f./S«,
tas coulas fabem de raiz . Aftonfo de Albuqucr- ^le dafamofa Meca as naos cbegajjem.

que. O que Meca tem em fi, Sc a caufa porque os

Mouros concorrem a ella , hepor amorde hum Cem flawmas abrazajjcm crtfttanta. tlammas

poço
,

'que eftá em huma Melquita da mefmaCi- crepitantes, fogos que eftalaô , ôc íazem rogido

dade, com cuia agua dizem,que le lavava Mafo- quando ardem. He epitheto próprio do togo,

ma,& cuydaó elles que ló efte lavatório bafta para quando dá em ienhaYerde,princjpalmcte cm vita.

fe falvarem.pelo que de differentes partes,&: muy-

to remotas vão al!i lavarfe com aquella agua , ôC

a levaó cm arrcdomas , tendo nella a fè, que te-

nho dito.l fto hc o que leva os Mouros a Meca, &
aííim o íente aqui o Poeta , & não eftar aqui fepul

5

tjdp Mafo ma. A Cidade de Meca^he huma gran-

MJs o Governador dos Ceos.l^gentes,

^leparaqttanto tem determinado^



Canto Nõuôí
'De longe os meyos da con venientest

^or onde vem a tffeytos ofimfaàaâo'.

Influíapiedofos accidenteSy

'Deaffeyção em Monçayde^queguardado

Bftavapara dar ao Gama aviJOi

B merecerpor ijfo o 'Faraifo,

a 45

Mas o Governador. Como a vontade de Deos

OGamâtqpe também conjiderava

O tempo^quepara apartida 9 chama,
E que de/pachojâ não e/peraiua

Melhor áo Reyj^que os Mahomtanos amai

^^^^ yíosfeytoresiqueemterraeflãomandavat

Omnipotente era vir ao efteyto á prctençáo dos ^ejetornem âs naos^& çorqueafama
Portuguezes,para gloria, &; honra iua, & excirpa- 'Defía fubita vinda os não 'trnpida^

çáo de idolatrias dos Reys da índia , não perroit- Libes manda,que aflzejjem efcondida,^
tio,que houveflè coufa,que eftorvafle humaobra
tão hercyca,&: importante,peIo que foy lervido q
le achava naquellas partes hum Mouro por nome
Monçayde

, que alli aportara dos Reynos de Fez,
o qual ie afíeyçoou aos noflos, & lhe defcubno os

intentos danados dos Mouros , como aqui conta o
Poeta muyto claramente.

\y
Do Rej <^ue ot Mahometanes ama. Era o Samo2

rim de Calecut amigo dos lVlouros,pelas peytasjSc^
preíentes,que lhe mandaváo , como fica dito por
muytas vezes.

P Orem não tardoumuyto^que voando
..

Hum rumor nãofoJJemcomveYdddey

SteJe quemfe os Mouros nãoguardavãô §U'forãoprefos os fèytores,quando ^
Tor/er Mouro como eliesMes era

Forãofentidos vtre da Cidade: -45»

Efla fama as orelhaspenetrandoparticipante em quanto machmavão
A tenção lhe dejcobre torpe,&pera\
Muytas vezes às naos^que longe eJiavaOj

Vifita^à" com piedade confidera

O d&nOi&fem razão^que fe Ike ordena
Telia maligna gente iSarracena,

Efte de (juem fe os Mouros naoguaràavao. Os Mou-
ros tinhaõ dado conta de (ua determinação a Mon-
gayde , de que acima trattáraos , o qual defcubrio
tudo ao Capitão mór Vafcoda Gama. Gente Sar-
racena laó os Mouros , vejaíe o que notámos no
canto primeyro , oy tava 8.

Informa o c*auto Gama das armadas,
^c da Arábica Meca vem cada annOt

^e agora fão dosfeus tão de/ejadas^

Tarajertnflrumentodejiedanô:

*Dizlhe^que vem degente carregadas^
Edos trovões horrendos de Vulcano^
E que pódefer delias opprimidOi
Segundo eflava malapercebido^

i §iu« da Arahica Meca. Chamalc a Cidade de Me-
ca Arabica,por eftar na terra de Arábia deferta.

Jrovhs horrendos de Vulcano. Vulcano como fica

dito em muytas partes deftes cantos tinháo os

Antigos por Deos do fogo: & diziaó que era Fer-
rcyro de Júpiter feu pay, & que lhe fazia os rayos.
Pelo que tomafe pelo mefmo fogo.Daqui trovões
horrendos de Vulcano , láo os tiros de arcelhana.

•9?

1)ofabto CapitãojCombrevldade

Faz reprefaria nuni ^que âs nãos vierão

A venderpcdraria^que troxerão,

§lue prào prejos gffeytores.O Capitão mór Vaíco
da Gama tmha em terra, para feytorizar a fazenda
que tinha em Calecut, dousfeytores

, Álvaro de
Braga , Diogo Dias , & Fernão Martins lingua,

com outros quatro homens para os fervirem , &
ajudarem. Os quaes como tiveflem recado lecre-

to do Capitão mór para fe recolher para a armada,
fendo fentido ifto dos Mouros , lançarão maõ del-

les , & deriveraónos : & lá ficarão para fempre, fe

Vaíco da Gama não ufara de hum ardil,o qual foy
fazer reprefa em alguns homens de Calecut prin-

cipais,que foraõ negociar á armada, com os quaes
fingio dar â vella, para lhe tornarem os fette, que
lhe ficavaó em terra, como lhos tornarão logo.

IO

ERaõ efte r antigos mercadores^

Ricos em Calecut ^é" conhecidos^

ÍDa falta àellesjogo entre os melhores

Sentidofoy^que eftaÒ no marretidos-,

Masjà nas nãos os bons trabalhadores

VolveocabrefantCi^ repartidos

Telie trabalho.hunspuxaõ pella amarra^
Outros quebrao copeyto duro a barra,

1

1

^trospendem da verga,^jà defataãê

A vellajque coingritajefoltava.

'H"'í. '
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g
Lufiaãâs de Luís de

Quando com mayorgrita ao Rey relataô

APníía.com que a amadaJe Levava:

Asmolheres,& filhos, que fe matao

T>aqueUes,que vad prejos,aonde ejtava

O SamoYi.fe quexaô,que
perdidos

Huns tem os Toys,as outras os mandos

\%

Anda logo osfeytores Lufitanos,

j^ , ji Com todafuafazenda Livremente,

Apefar dos imigos Mahometanos

,

'Porque lhe torne afua prefagente:

^ifcuLpas manda o Rey de[eus enganos.

Recebe oCapitão de melhor mente

Ospre/os.qusas difculpas,^ tomando

Alguns negrosy/epanejas vellas dando.

3-^ Artefecojtdabayxo.forque entende

Que em vãoco Rey gentio trabalhava,

Êm querer delle paz.aqualprtende

'Ror tomar o comercio^que tratava:

Mas como aquella terra.quefe eftende

Telia Aurora fabidajâ deyxava-,

Comejias novas torna âpdtriacarat

CertosJinaes levandoydo que
achara.

Tela aurora jà fabida.Vchs partes do Oriente def-

cubertas, porque aurora, quer dizer Oriente.
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LEva alguns Malabares^que tornou^

TorforçaJos que o òamori mandara

§nando osprejosfeytores lhe tornou^

Leva pimenta ardente^que comprara:

Afecaflor de Banda nâoficou^

A Noz,& o negro Cravo^quefaz dará

Anova Ilha MalucOiCO aCanella,

Co?n queCeylão hencaiillupe^à- bella,

^feca.florde Banãa m% ficou. Debaixo dcfte no-

me Banda le encerraó cinco Iihas,chaniadas Ban-

da, habitadasde Mouros , & Gentios ,1entre a

Jaoa , & Maluco: h'a neftas Ilhas muyta noz mor-

cada em humas arvores como louros. A truyta

deílas arvores hc a noz , & a maHa que c^.^'",^")^^^*

ie como flor da melma noz. Efta mafla he huma

dac melhores drogas, que vem a efte Reyno, ne

rruVtoprefada,U;& cà,&: da noz hà tanta quanti-

dade,quefc acendem o foRO com ella. O«eçroír«-

^0 Além dcftns cinco Ilhas eftáo outras cinco

mnisconirao Norte,chamadasde Maluco, neftas

Ilhas fe dà o cravo cm humas asvores como lou-

Camoes Commentaãos,

ròs , as quaes tem as tolhas como de Medronho.

E o cravo nace em pinhas como flor de laranja,

ou de madre iylva.Efte cravo no principio he ver-

de, depois fe faz branco , & depois de muyto ma-

duro vermelho muyto fino : como efta maduro le

colhe â maó, então opõem a fecar ao Sol, aonde

le faz preco,como o câ vemos.vcjafe deftas drogas

Cliriftoval da Cofta no livro que fez delias cap. 5.

&4. Há tantaabundanciadellc neftas Ilhas, que

náoopódem apanhar.nem deípender.

Coma canellaycom ^«e Ceylao he rtca tlluílre,& bel-

U. DeCeyláoíicatrattado no canto i. oytava i.

veiafeo melmoChriftovaó da Cofta cap. i.que

melhor que todos os Eícriíores trattou cftas cou-

ias, comoteftemunhade vifta, dcbuxandoas^ao

natural exccUentemente.

15

ISto tudo lhe houvera a diligencia

T>e Monçaydefiel,que também leva,

^e infptrado de Angélica influencia ^

Guer no livro de í.hri(lo,que fe efcreva:

O ditofo Africano,que a clemência

"Divina ajfitirou de efcura treva^

E tam longe dapátria achou maneyra]

Tarafubtr àpátria verdadeyra,

DeMcnfaydefiel^ fica dito largamente a fide:

lídade , & amor com que Monçayde Mouro de

Africa trattou os noíros,& como le embarcou com

elles para efte Reyno , & le baptizou, & viveo, &

morreo,como muyto bom Chnftao, que he o qu§

aqui o Poeta diz nefta oytava.

16

Acartadas affida ardente cofiai

As venturofas nãos levando aproa

<para onde anaturezatinhapóíia

Ameta Auftrina da efperançaboa.

Levando alegres novasM repojta

^aparte Oriental para Lisboa^

Outra vez cometendo os duros medos

Do mar incerto jtimidoSt& ledos.

Meta Aupina àa efptratiça boal Conta o Poeta

como os Portuguezesderaô á vella para Portu-

aal ,
pondo a proa para o Cabo de Boa elperança,

?quechamaMeta Aurtrina , que quer dizer ter-

mino , & limite do Auftro, que he o Sul, no qual

termino,& fim jaz efte táo nomeado Cabo. Timt.

àos & ledot. Os homens que navegao, tem as pro-

priedades dos que amaó , os quaes em léus traba.

Ihos.Sc inquietações trazem hum alvoroço Sc ale-

eria ,quelhefazfofreros perigos, gíenfadamcii-

tos facilmente. Por efta razáo dizaqu, o Poeta,

que os Portuguezcs hiaô,medrofos,£c ledos.
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O Trazer âe chegar á pátria cara^
/ifeuspenates caros^à"parentes^

Yara contar aperegrinajS" rara
Navegação^os vartos Ceosjé' gentes:
Fir a íogtar opremio,queganhara
Tortão longos trabalhos^à' acciâentes^
Cada hum o tem porgofio tão perfeyto,
gae? o coraçãoparaeile he vafo ejireyto,

/ífens Penates cam.As fuás caías amadas. Pena!
tes entre os antigos eraó os principaes dos feus
idolos.chamados aflim, como diz Maci obio, por-
que por elles fingem que vivia® , &pofl'uhiaóas
forças do corpo , Ôcaima: &poriaoos tínhaó
dentro em caía:chamandoIhe Penates, como quer
Tullio liv. 2. de Natura Deorum , dizendo que fe
chama aílim: ^uod penes not nattfunt. Vejáooscu-
nofos Alexander ab Alexandre Uv. 6. genial.dier.

i8

POrém a T>éofa Cypria,que ordenada
Era parafavor dos hufitanos,

"Do 'Padre EternoM por bom génio dada^
^ie Cempre os guiajà de longos annos:
dglortaportrabaihos alcançada,
Satisfação de bem fofrtdos danos

^

Lhe andavajà ordenandoJêpertendia
Darlhe nos mares triftes^alegria.

Torèm a Deofa Cypria. Efta he Vénus amiga dos
l^ovtuguezes.chamaieaffim deCyproJlha, aonde
era vcnerada.E por hmgenio dada. Os antigos cha-
maoDeolesgeniaes.á agua, terra, fogo, &ar,&
acrecencavão o Sol , & Lua

, por ferem os prmci-
p:os da geração das cou las : Sc a eftes nos dias de
eus nacimentosfaziáo grandes feftas. Empedo.
:les dine, que em hum homem nacendo, lhe eraó
Jados dous génios , hum bom, que o guardaíle, &
jutromao queoperfeguifle. Donde alguns inter-
)retaoaboa

, ou má fortuna, que tem cada hum,
jueheoque o Poeta aqui diz , quea Vénus era
ladado Ceo por bom génio , como fe diflcrapara
ijuda

,
5c favor dos Portuguezes. Dos génios , &

|ariedade dos antigos nefta parte, fe veja Alexan-
ire no Jugar allegado na annotaçáo acima.

19

DEpois de ter humpouco revolvido
Na mente o largo mar,que navegarão

)j trabalhos,quepelo'Deos nacido,
)las Jtnfitomas Thtbas^e cau(arm:

Canto Nono, -

Jà trazia de longe nofentido,
'Farapremio de quanto malpaffârão^
Bufcarlhe algum deleyte,algum dejcanço
No Reyno de crijiailiquido,& manco

Nat Amphionea,Thebas. Amphion ReydeThc-
bas foy grande mufico.Sc tawo que fe efcreve del-
le,que tocando a fua viola, & cantando a dia íe le-
vantavao as coulas iníeníiveis, como pedras,paos,
& outras femclhantes

, & o fep,uiaô , & que defta
maneyra ajuntou a pedra.comque fezos muros t
Thebas

,
a qual por efta razão fe chama entre os

?^^^^,-^í'P^'°"^^'^°"'° ^"1"' '^e chama o Poeta.
Efta Thebas he em Boecia Regiaó de Grécia , &
chamafehojc Eftybrcs. Nefta Cidade he opinião
de muytos, que nacco Baccho, o qual tecia tantos
enganos

, & caufava tantos trabalhos aos Portu-
guezes. No Reyno de Crivai ii<^uido, & manfo. Por
Reyno de criftal liquido , entende o mar , ao qual
chama manlo, que ainda que de fua nutureza íeja
luriofo,&: bravo, haviáo os Portuguezes de achar
defcanço.Sc quietação nellc,

ALgum repoufo emfim^com quepude(fe
Refucilaralaffa humanidade

T>os navegantesfeus^como intereffe
'Dos trabalhos ^que incurta a brevidade:
Tareceihe razão,que conta déjfe
Afeu ilho^pof cujapotejiade
Os 'Deo/esfaz decer ao vil terrena,
E os humanos fubir ao Ceofereno,

Refociltar.Kecre^r. Do trabalho ijue encurta a hri2
ve'iJade. Os trabalhos, & defgoftos cncurtáo a vi-
da : & pelo contrario os goftos , & paflatempos, a
eftendem,& dilatâo: pelo que os antigos pintavâo
a Apollo, que elles tinhaó por ídolo da Mulica, SC
a Baccho do vinho , ambos mancebos fem barba,
como fe pôde ver nos Emblemas de Alcia,to, Em-
blema ^^.

Tdrecelht rezou (jue tomta dè{fe a jsu filho. Com©
Vénus determinou fazer algum gazalhado aos
Portuguezes, & darlhe algurrt dclcanço, com que
le rcpayraflem,& recreaffem algum tanto dos tra-
balhos do mar,pareceolhc ler bem dar conta defti
fua determinação a Cupido feu filho , & pois era
poderoio no Ceo, & terra,como o Poeta aqui diz,

& por efte reípcyto nfceílario para o gazalhado,
qucella procurava fazer aos Portuguezes.

ZI

ISto bem revolvido^determina

Deterlhe aparelhada là no meyd
Das agoasyãlguma ínfula divina.
Ornada de efmaltado^é' verde arreyo:

§ue



tufiãdas de Luis de Carnes CommenUaos.

„a?da?r=u filho Cop.Jo en, l»^.=o , & hgun; d

Alcaino.filhodcEneas.paradeftaniaoeyiaattcy-

ç^ar Elyla D.doa Eneas, como conu V.rgiho ,«

<ii!i Fneida Hv.i.in fine. ,

oZ%o,,uc a hon^na plk tom.u. He o campo da

Cidade CarthaPO em Afnca , contao as fabulas,

^ue endo afada ElyfaDido com S.cheo Rey de

Jbemaa . leu irmiorigm.lraômarou a Sycheo,

con, cobiçados chelburosgvandes,quet.nha.Ely.

ía D.do foy avilada por leu .irando morto,que le

. y ../n- ..„..„ ^^.vnnp aíTim como PiRmalvao

ine mtiyta: tem no ^eyno^que confina

ia mãy primeyra c'o o terrenoj^y h

Jfó ra as que pojjuejoberanas,

TaYudemro dasporias Herculanas.

nióescllevclo. &^o como anda >-F^ °^j^
ínáv pnmeyra c'o o terreno feyorque íoy ac ecc-

ZlJnto d-I Syllaba máy, por crerem, que faltava

aoverIo,oquenaóhe. í^^'^ ^Pf^^^T^.^^X'- ia D.do toy avi.aaa por « -^ - •
,. .

quelie iupar quer dizer, couU que lacbtaça.quan-
J^

J^'"'*
/., iorqueaffim como Pigmahao

3o as íylUbas da palavra primcyra cem quatro,
^«í^^^f^,^"^^^^^^^^

voeaes.^ E amda qu e o ay leja d>phtongo, £c le to. o
"'f

^'
^^^,.f'^^^f^'lente que pode, & meteofc

Z%:- huma .yllba ió/co.umaó o^^oeta. d,v, -- nu. rq e.a &
^^^ .p^ortaí a Afnca a. alli

dUos. E affim o ouv, a Lms de Cam°e« •

«J

4"«
ft cxincertou con^ £l-IUy Hyarbas lhe deílc a

qu.ierem que errafie Lurs ^^^^^^^^
'^"^^^ ° ' '" [:,:"" hum couro de boy tey to cm tuas occu-

lo dcíla maneyra-.com o
^'^^^''''11^'^^..,,,,,,,^ 'ff, ^Neíla terra edificou huma grande Cidade,

Dai portai HercuUnat. No mar Mediieiraneo pai e
^ ^ j ^^s Romanos por muy-

do eílrey to de Gibraltar para dentro ,
como P - a qual foy g^^^^^^^ ^^ hiítorias.E iílo he

pho G J.do , Chipre Cythera >
^c cujos -.^s

ç
- ^

-^^-"^^fi,, ^J, ie. Venus , que Eneas.

thama Paphu, Gmdia.Cypna.&Cythe.ea. Cha-
^f^''^ .-ecebido no Campo, que tomou de ef-

n.afe eile íílreyto Portas de Hercu es ou b - fone bem - ^^^ ,^ Lnh.go^ o que di.

nas de Hercules ,
porque neftc ^"S" Pf ^ ;^

P^J°^'^,^ .,,ao he porque foy aquella pelle fey-

como fim de léus traba ho. fing-ndo que par

n

po lutil^p

J^^^^^ ^ ^^^^ ,,„,, Virgi-

^pfl?a;^T.SeTaXV;u?X^^ Iro no lugar aUegado.

y r' A. ^r-rr-Pwrnranto. OVtava O.OC70. 24

No Carrojunta asaves.que na vida

Vão da morte as exéquias celebrando,

E aquellas.em quejà foy convertida^

Teriftera.ii boninas apanhando-

Em derredor da 'Deo/ajãpartida.

No arUfcivosbeijosfe-uao danao

EllaPor onde paffa o ar,& o vento

Smnpfaz.com brando movimento,

No carro ajuntas, avcu A' ^^-q."^ fS^J^os

Poetas levar o carro de Venus fao Ciines,&c pon^

Ls Os CWnes entende aqui o Poeta por aves qu

na v.da celebráoas exéquias da mo e porque

palia e por aiii,icvcwu" '^ r - « <, ^-

como fica duo no tcrceyro canto, oy cava 8. 6c 7<5.

ALli quer^que as aquáticas donzellas

Efperem osforjfimos varoens.

Todas as que tem titulo de bellas.

Gloria dos olhosJor doscoraçoens'.

Com danças,& coreas,porque nellas

Influirá fecretasafeyçoens,

Tara com mais vontade trabalharem

T>econtentaria quemfeaffey
coarem,

MfsaticasdtnzdUs. Nympfaas,&
donzellas mo

raioíãs nas águas, como as filhas de Ncreo, a que
radoras nas aguas,

_ Kr outras de que os

Poetas trattáo em fuás tabulas.

T^/manha bufcoujà.para que aquelle»

§ue de Anchtfei parioMf ''^^^^^^^

Fofje no campo,que a bovina pelle

Tomou deefpaçoporfuttlpartido\

Smfilho vay bufcar.porquejo nelle

Ttm todofeupoder Qero Cupido)

^ue affi como naquellae m^refa antiga '

yíajudoujà.neftoutraaajude,^ liga'

Tal n>anha jà bufcon. O modo que teve Venus

rara aííeyçoar as Ny .iphas a<.s Porcugueics ,
toy

í que c/ve paraque Elyfa Dido Raynha de Cai-

Sr;^de^a^ort;:;;àleoc^eelcrevemo.

"o;imeyro canto. oytava4.
^^^^^-^^^JZ

em que foy convertida Penftera. Contaoastaba

ST- andando Venus. £çCupidp ^P^^^^^
nhando flores: huma donzellapor nonre Perittcn

vendo que Cupido apanhava n^*'^'
*^P°J,f,?^j",

da de Venus para a ajudar , P«^>%q;5 ' ^
Cup.do.a convertep em pomba, que ifto hgmfic,

a palav a Pcriftera no Grego. E por efte r fpeyt

irquenamuyto Venus.
&,V''^^^^^'"? '^^

j'

roX Ihefaziaó lacrifició dclh.como
daUvidt.

nJsFauftoshv.i.
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J
A' là [obre os Jdalios montes pende,

Onde ofilhofrècheyro ejlava então

JJíifi



yuntando mtros mtíytos^fue pettenàe

'azer humafamofa expedição,

ontra o mundo rebelde,porque entende

',rrosgrandesyqiie ha, dias nelle eftão^

ímando coíí/as^que nosforaÕ dadas^

Ião para fer amadas^mas tifadas»

Ufobre at ntovtts Udios. Para eííeytuar feu ín-

:nto íe foy Vénus ao monte Idalio em Chipre,

5nde Cupido leu filho eílava preparandofe para

[la empreía: Chamafe frecheyi o,porque o piataò

s Poetas com arco,5c frechas.

Amanào coufat. Naó queria Venus,que houvef-

;no mundo outro exerciciojfe náo odeíuaobri-

açaó ,queeraamor , &affeyçáo, Scaffimpcr-

ladia ao filho íe armaíle , Sc fizeíTe guerra contra

mundo rebelde,pois gaftaya o tempo cm outras

ouías, comojogos, caças, privanças, Scgrangea-

a de fazenda, Sc outras coufas íemelhantes,queo

oeta vay recontando por algumas oytavas, que

toas que o Poeta diz , que iervem^parafe ufar

ellasjôcnáo para lerem amadas.

Via ABeon na caça tão aufleroy

''De cego na alegria bruta^infana^

^e porfeguir hum feo animal ferOi

~^Òge àagente^à' bella forma humanar.

Ipor cajiigo quer doce^Sfevero^

Mojlralhe a fermofufa de 'Diana,

Iguardafe não feja inda comido

Dejfes cães,que agora amat& conjti^idol

VM\ABeon. Andava Vénus trifte, Sc enfadada

3e ver os homens dados a exercícios differentes,

ífquecidos dos feus, queeraó caffar, Sc namorar,

jcíoquèporordem do filho determinou defter-

rar do mundo os taes exercicios , & o primeyro

:m que" executou íua cólera , foy no Caçador

Aóteon , o qual fez que fufie dar a huma fonte,

londç Diária Dcoladà caça,re eílava pela leda la-

cando com fuás donzellas , paraque afrontada de

f^ftéon a ver naquella eftado lhe fizefle algu m io-

joete, como fez, que foy converteloera veado,o

:]ual feu& próprios cães o defpedaçaraó.como coib-

ia Ovídio nas Metamorphofes liv.5. .;

De etgo na alegria bruta infana. Alegria bruta, &
iiífana thama ao exercício da caça , Xenophonte

\\\QchAmíí fiultumfludíumvtnaúonu.O neício exer-

eicio da caça, Sc outros a eíle lom. Naó fey com

que rezaó todos os outores dizem mal da caça : o

que daqui fe collige he, que náo fabiaó os provey-

tos , Scgoílosdefteexercicio, E porque eu fou

iufpeyto nefta matenaífláo me alargo nella, baila

que he exercício de Reys.Sc fcnhores, & que não

he coula a. que genÉe de bayxos ejpiritos fe affey-

^oêi- 0& Letrados como náo goíláo mà^ (^ue ^^s

Canto Nono, 24.9

livros , tern licença de deíprezar toda a outra vi-

da, Sc muytas vezes ie enganáo,fóra das coulas de

lua profiliaõ.

17
Ve do mundo todos os princlpaes^

' ^ue nenhum no bempublico imagina^

Vèneilesyquenão tem amor a maisy

^e aJifomente,& a quem Filáucia enfinax

yèjqueejjes^queferquentãoosreaes

'Paços por verdadeyra»^ faa douffina,

Vendem adulação^que mal contente

Mondarfeo novo trtgofiorecente.

A cjitem Vhilamia enfina. Philaucia he palavra

Gre^a, quer dizer amor próprio. Adulaçáo,he li-

fonja,vicios faõ ef!:es,que reynáo muyto em gente

poderofá, Sc quetratta com os Reys, Sc Senhores

grandes, como aqui diz o Poeta, Sc nos moílra a

experiência; Mondar/e o novo trigo florefeente. Im-

poflivel he faltar no Paço adulação,como he im^

poflivel no novo trigo faltar hervajque tirar.

28

VEc queaquellesjque devem à pobreZA

Amor divin0i& ao povo charidade,

AmaÕfomente mandos^^ riqueza.

Simulandojufiiça,^ integridade-.

T>a fea tyrania,& de afpereza.

Fazem direytOt& vãafeveridade

,

Leys emfavor do Reyfe eftabelecem%

As emfavor dopovofòperecem.

Fá ,y«eii^«e//e/;. Como fica notado atrás o noíTo

Poeta naó diz mal dos Religiofos , antes em fuás

obras moílra lerlhe muyto aííeyçoado , Sc eu lho

ouvi muytas vezes. E em tanto he iílo aíTim , que

no tempo,que eu com elle trattava.nunca íahia do

moíleyro do BemaventuradpS.Domingos,^ me

dizia rauyt-as vezes , que náo havia mais honrada

converfaçáo, Sc amizade, que a deíles Religiolos.

Nota nos Religiolos quererem andar , Sc trattar

nos Paços com feculares, Sc illo he,o que quer di-

zer rias partes aonde dclles tratta.

<?v.
2-5>

E'emfinii'jue ninguém ama o que deve

Senão p quefomente mal defeja.

Não quer quçfmío tempofe releve,

O ca(figOjque duroj&ju(lofeja:

Seus minifiros ajunta^porque leve

Exércitos conformes àpeleja,

^e efpera ter cõ amair.egtdagente,

§He lhe ?íãí?for agora obediente,

t»{. li Seus
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Stuí mr-ij^fos ejnfítíi. FeZ, Cupido hum eíqua-

draó de miniilros íeus para j eiejaicm contra gen-

te tlclaundaua , ôc apartada de léus precey tos.

)

30

J'
Vytos deftes mininos 'uoadores

i Eftão em varias obras trabalhando^

Hiins amolandoferros paffadorest

Outros afleas defetasfe adelgaçando-.

Trabalhando cantando ejlão de amores

Vários cafos em verfo modulando

»

Melodia fonora^& concertada^

Òuave a letra^angélica afoada,

Muytot defles miiinot voadortu A Cupido patraó

dos namorados pintaó os Poetas com arco, & fre-

chas , & com azas. Efta he a razão porque o Poeta

chama aqui a outros fubftitutos de Gupido para o

ajudarem neíta empreza, que tinha entre as máos,

meninos voadores.

N/^s fragoas immortaeSiOndeforjavão

Tara asfetas aspontas penetrantes

fPor lenha^coraçoens ardendo efiavão^

Vivas entranhas tndaplapitantes

As agoas onde osferros temperavãof

Lagrimasfão de miferos amantes,

AvtvaflamatO nuncor morto lume,

'Dejejo hejòique queyma,& não confume

Defejo hei A lenha,qne fe quèymava na fragoa

aonde íeforgavão os ferros das fettas de Cupido

eraõ coraçóes.Sc entranhas:as aguas^kande fe tcm-

peraváo os ferros , eraó lagrimas: o fogo era de-

feio, que queyma, & náo mataras coufas do amor,

&0S paflbsdosqueamáo Ja5trabalhofos,masnel-

tes trabalhos hâ huma alegria grande : aílira que

efté'defejo,como diZo Poeta,queyma,& não mata.

Vejafe o que notámos no canto oytavo, oy tava 83.

íJU,. .
3^

A Lguns exercitando amão andavão

Nus duros coraçoens da plebe riida,

Crebros/ji/pirospelo arfoavão ,

7)õs queferidos vão da (eta aguda'.^ ^
Fermofas Ninfasfão^as que curavão ^ "

As chagas recebidas^cuja ajuda

Nãojòmente dà vida aos mal feridos,

Maspõem em vida os inda naô naados.^

/ilgum. Diz que deftes ajudadorcs de Cupido

fe occupaváo alguns nos coraçoens de gente bay-

xa,porque o amor a ninguém perdoa, Sc em quan-

to clles eftão nefta forja foavaó çelo ar grandes

Camões Commentados.

ais , Sc íufpiros dos quehiaó feridos das fettas deC

tes meninos voadores. Pleberuba , gente bayxa

Crebros íufpiros,continuos lufpiros, Òc muytos.

Mai petm em vida os tnd* não nacidos. He dit<

de encarecimento para moltrar a grande máo da

Nymphas , que aonde chegava hcava logo ore

medio dado , parque náo iomente para os fendoí

aproveytavaô ftfus remédios , mas ainda aos pè,

nacer ,
que em jilgum tempo haviáo de ter ucceí

fidade de ajuda,) àtinhaó eftc valhacouto.

F Ermofas fão algumasiò outrasfeas^

Segundo a qualidadefor àas chagas^

®«f o veneno efpalhadopelas veas.

Cura')'noas vezes a/peras triagas:

Alguns ficão ligados em cadeas,

Tor palavrasfubtis defabias Magas^

Ifto acontece às vezes^quando asfétas

Acertão delevar ervas/ecretas^

Fermofai faeafgumat. Reconta o Poeta os gran

des disbarates, &: defavcnturas que hà nefte nego

cio de molheres ,& os grandes cafos que nefta ma

teria acontecem,o que nos moftra bera c laro a ex

periencia. '«.v

Sabias Mãgat. Sabias feyticcyVas , oquetam

betn nefta matéria náo falta.

34

DEJles tiros afftdefordenados,

^e eftes moços mal déjlros vao tirado

Nacem amores mil defcontertados

,

Entre opovo ferido miferando:

E também nos heroes de altos eftadosi

Exemplos milfe vem de amor nefando,

€^alo dasmoças Bibít,& Cynirèa

Hum mancebo de AJfiria^hu de Judèa,

E tambtnfntt Heroes. Não fomente em genti

bayxa, mas na gente principal faziaõ eftes tiros di

Cupido eíFeyto , & caufaváo delconcertos gran

des , 6c torpe?. Heroes , faô Senhores grandes , 6

gente de titulo.

„ §iualo das moças Bibli. Efta Bibli conta Ovidí(

^hos Metamorphoies liv. 9. que fe embrulhou con

Cauno n-máo leu , Sc por ellcíc querer defpedii

dcUa com muyto chorar , le converteo em fonte

O meímo Ovidio diz nos livros devA'*^"*"^**^

di,quefe enforcou. -v ,0 ^ •.';òi.it;. •

Biblida ejutd refiram veti':o ma fratrii amort

4Írfit,& efi laetutt fortim ultra ntfas.

Que direy de BibVis ? a qual ardeo com amor de-

fcínfreadcScprohibidode leuirmáo,8{ com impa-

ciência



Canto

ciência fe enforcou.jÊ Cynirex. Entende Mirra filha

de Cyniras,a qual amou a íeu pay deshoneílamen-

tc, como conta Ovidio nas Metamorphoies liv.io.

o quetoy caufadelc converterem arvore do leu

nome.
Bum mancebo de Aj}yriaMfn4e h^êa. O mance-

bo de Aílyria, he Nino filho de Semiramis , do

qual fe elcreve que cohabitava torpemente cota

fuamáy.Hum dejudéa. Rubem,o qualfemiftu-

rou com Bilhah, concubina de leu pay Jacob, co-

mo íe conta no Geneíis. Outros entendem eíle

mancebo de Judea por Amon , com fua meya ir-

Biá Thamar, filhos de David.

5 5

EVbs^ò poderofòSipôYpaftoras

Muytas vezesferido opeytovedes,

Eporbayxos^à' rudes vòSjJènhoras.

Também vos tomão nas Vuícaneas redes:

Huns efperando andais noãurnas horas,

OutrosJubis telhados,têparedes^

Mas eu creo^que defie amor indino,

He mais culpa a da may,que a do minino,

Evoz, h foãerofoil Tratta o Poeta a delordem,

que há no mundo no peccado da feníualidade, co-

mo homens muyto principaes fe embaraçáo com
molheres muyto bayxas : ôc pelo contrario mo-
Iheres muyto honradas , com homens de muyto
bayxa forte , o que declara o Poeta naquellas pa-

lavras. T<;w7/3õ na\ í^ulcaneas rtdts. Conraó as fabulaSj

que fencindo Vulcano, que lua molber Vénus lhe

tazia adultério com Marte, fez huma rede muyto
lutil de ferro , a qual armou em hum lugar aonde
elles coftumavaó ter feus paflatempos, ôc os pren-

deo nella:os quaes não foltou até que íoraõ viftos,

Ôí.iabido publicamente feu peccado. Daqui red'es

Vuícaneas , jaó as priióes em que os fenhores na-

morados caem. Ht mais culpa a da may que a d» mi-

vim. Quer aqui dizer o Poeta que eíla deíordem

do mundo
, he mais caufada por própria torpeza

dos homens, quç de amor , Sc alfeyçáo, porque fe

não movem a iílo , fe não poi,jf<;r!;m puramente
iorpes,&; Icnfuacs.

-—<>:.-

5í'
.

MAsjà no^verdeprado o carro leve

Tmbão os brancos Cifnes mançamente

E DiònCiquer asrofas entre a «^i/í-j^ «v-Vifcxí.

JsLo rofio traz,decia diligente'. 'C'"^ ^^

OfrècheyrOique contra oCeofeatrevSi

Arecebelavem ledo^à'contentei

Vem todos os Cupidos fervtdores

Beijar amaÕ à T>eo/a dos amores,

Mai jino vtfde pradti, Já Venus tinha chegado

«om feu carro ao lugar aonde quçr ia fazer fuafef-

Nono, 2f\
ca aos Portuguezes. O carro de Venus, como fica

'

dito neíte canto , oy tava i%. era levado de Ciínes,

Dionche Venus como fica dito no i.canto,oytava

3 5. a qual gaba de fermofa dizendo, que traz rolas

entre a neve,que he cor com alvura.O frechevro,

que contra o Ceo fe atreve he Cupido,do qual di-

zem os Poetas,que a ninguém perdoa,porque tam-

bém Júpiter, ApoUo, Baccho, & outros, que elles

tinhaó por léus Dedesfugeytava Cupido, porque

tinhaó fuás inquietações deamor.Deola dos arao-

reSjhe Venus de que falíamos.

57

ELla porque naÕ gafie o tempo em vaSt

Nos braços tendo o píhojconfada

Libe diz^amado filho^em cuja maõ

,

Toda mtnha potencia efiafundada:

Filho^em quem minhasforçasfempre eflaõ,

Tu^que as armas Ttfeas tens em nadãj

Ajocorrermeatuapotefiadet -

Me traz efpectal necejfidade.

Tu ejue ai armai Tfphoeas tens em tiada.Hfí.^ piedoza

pratica de Venus con. Cupido ítu filho , hc ti-

rada de Virgílio na íua Eneida , naquelies vcr-

íos. Itv.i. quafi tn pnt,

I^ate mea vires^ mea magna pstentia folus,

hiate,vatris fumtr,t,^mque tela Ihfphoea temnit.

Ad te confugíOi& (uppUx lua tiumina ^ofco.

Filho, em o qual cor* ftem minhas forças,& todo

meu poder,filho que ens cm nada as armas, Thy-
phoeas,apertada da r ceíTidade me chego a ti.En-

grandece o Poeta n.ítas palavras o poder de Cu-.-

pido, como atrás fica dito, o qual não lòmente na

terra,mas no Cco entrava com feu poder;pelo que

Jupitér,quc elles tinhaó pelo principal de feus fal-

fos Deoles íe lhe fugeytava : o que daó a entender

aqucllas palavras.Que as armas Thypheas tens.eni-

pouco. Armas Thypheas laó os rayos, de que Ju-.

piter ulava.Chamaó affim,ou porque Júpiter com.

ellas matou o Gigante Thypheo filho da terra,co«"

mo conta Ovidio no quinto das Metamorphoíes,

ou porque eíte Gigante eílava foterrado debayxo

do monte Etna de Sicília , aonde os Cyclopas fer-

reyros ,& obreyros de Vulcano faziáo os rayos a

Jupiter,como aponta Ovidio nos Faftosliv.i. ain-

da que Homero,ao qual legue Lucano liv.i.Phar.

quer que o Gigante Thypheo eflejanallha Ina-

nme chamada hoje Ilchia no mar Tyrreno, íaò fa^

bulaSjSc fingimentos de Poetas.

5 8

Emvès as Lifjitanicas f;digas,

^/f éujà de muyto longefavoreço

lii Torque
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'Forque das Tarcãs fey minhas amigas

j

^e me hão át venerar,0" ter em^reço:

Eforque tanto tmitão as antigas

Obras de meus Romanes^me ojferefB

A lhes dar tanta ajuda em quanto pojjot

/l quãnto/e ejiendero^oáer nojjo.

Btw veiai Luftanicasfadigas.Continua o Poeta

com a imitação deVirgilio no lugar allegado,

aonde Vénus procurava atfcyçoar a Rainha Eliía

Dido a Eneas leu íilho,o qual tinha pafiado muy-

ros trabalhos no mar , depois da deftruiçáo de

Troya , por ordem de Juno molher de Júpiter,

como eáà em Virgílio no lugar allegado : para o

que íe ajudou de leu filho Cupido, corno atrás dif-

íemos:o que aqui também finge o P oeta.attribuin-

do os trabalhos dos Fortuguezes a Baccho íeu ini-

migo grande. Pcloque Vénus afíim como nos tra-

balhos do filho Encas, cauíados por odio , ôc mal

querençadejuno feaproveyta de Cupido , para

por lua ordem dar algum deícanço a Eneas, & af-

íim aqui pela meíma via o dar aos Portuguezes , o

que tudo na letra vay muy to chro.Por^ue Jas Far-

tai
fiy minhas amigas. Que couías lejáo Parcas ie

veja,o que efcrevemos no canto pnmeyro oytava.

24.

ETorquedas mfidias âo\odíofo

BaccOifõYào na ludia rmlejiados,

E das injurias fòs do mar undofOj

Poderão matsjer mortos^que cangadost.^

No me/mo marj,quefemfre temerofo

Lhefoytquero que fejao refoujaàos,

Tomando aquelíepremioy& doce gloria

'Do trabalho^quefaz clara a memoria»

VoderaS maii,fer mortoi, ejue canfades. Grande en-

carecimento da valentia dosJ Portuguezes.Sc fufri*

mento dos trabalhos,quefó a morte os podia apar-

tar de ieu intento, náo trabalhos, nem perigos al-

guns por grandes que foflcm. Di trabalho
, que fax,

fiara a memoria. Náo há na vida coufa que mais

honre, nem levante os homens,que o trabalho, 8c

tiiligencia, nem coufa ,que mais os abata, &def-
traa 9,que o ócio. Vejale a nolla annotação no
canto lextOjoytava 5p,
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ETara ijjb querta^quejofrtdas

Asfilhas de Nerèo.nofoníofund»,
!Do amor dos Lufitanos encendidas^

^ue vem de descubrir o novo mundos

Todas numa llhajuntas,&fubidas^
llha^que nas entranhas doprofundo

Occeano terey aparelhada^

%)t dSes de Florai& Zéfiro adornada.

Qâmoes Commentados.
E fará i£'o e^ueria. Com© a intenção de Vénus

era dar aos Portuguezes algum alivio dostraba-

lhoSjSc fazerlhc algum gazalhado,aonde os íavore-

ceílcjôc défle a entender a aíFeyçáo, que lhe tinha:

communicou, como atras referimos, fua intenção

com Cupido leu filho para ferir com fuás fettasas

Nymphas do mar ,
para que encendidascom o

amor dos Portuguezes , lhos ajudaflem a ícílejar

em huma Ilha
, que novamente lhe havia de por

nomeyodomar, fópara efte effeyto > á qual ilha

havia de fer muyto frefca , o que moftra o Poeta

por aqueilas palavras. De dons de ílora, éf Zefoyro

adornada.''^ox(\nt Flora he entre os Poetas a Deoía
das Flores, & Zephyro vento,que por outro no-

me chamamos Favonio , a viração que corre no
ve raó , o qual fazem os Poetâs caiado com Flora,

poi"que lhe favorece, & ajuda fuás flores, vejaíe a

nofia annotação nefte mefmo canto oytava 62. 6í

no decimo oytava 74. Quanto a efta Ilha íe he^a,

de Santa Helena, como alguns cuydaó, & oqua
o Poeta aqui quiz moftrar,le veja o que cicrevere»

mos no canto decimo oytava 74. Ponto fundo hc
o mar alto , porque ao mar chamáo os Latinos

Ponto , dinvando eíta palavra do Grego de pon-

tiro,queiie afogar, porque o labeelle muyto bera

fazer.

A LU com milrefrefcos^ manjares

^

Com vinhos odoríferosj^rof^St

Em criftalÍ7ios ^açosfingulares^

Fermofos leytosy& ellas mais fermofas,-.

Emfim com mildeleytes não vulgares^

Os efperem as Ninfas amorofasy

1)e amorferidas,para lhe entregarem

^anto delias os olhos cobiçarem.

liôil dtkytts ««• vulgares. Dcleytes cxtracrdi^

nanos, & deiacoftumados.

42.

a Vero que haja no Reyno Neptunin*

Onde eu nàci,progénie forte^^ belta

E tome exemplo o mundo vil, malino^

^e contra tua potenciafe rebela:

Torque entendão,que muro adamantino.

Nem trifle hypocrefia vai contra ella^

Malhaverá na terra quemfeguarde^

Se teufogo immortal nas agoa tarde.

Onde <«»flcí.Dizem osPoetas.que Vénus nacco

daefcumadomar, pelo que lhe chamáo Aphro-

difia de Afros, que he a elcuma. Psrtjjue entenJão tjue

muro tsdamantinot nem trifie hypterefia vai contra ella.

Entende outras coufas
,
que teve Vénus para fa-

zer gazalhado aos Portuguezes no mar , huma fojr

também querer lalur peia honríi de íua pátria, que
^

hc



Ml
,

,
GantoNom.

Uc o ra ar,porque dizem os Poetas que naceo nelle. <sW com cpm nlh,^, „,^ v«. * j
Affim que por honrar o mar dando os PorcoPue- 7? ^ ^fí

Ve^&poy onde VOa,
zes por parentes das Nymphas.k paraque eníen- ^ "^^ ^^^ mlbocas a^ergoa.
deílem os reveis a feu filho Cupido

, que nem os >f n /" /-• c/i
muyco esforçados

, que entendo por muro ada- ria he ff.
.?*"''" u

^^'""^"^'^ V^ ^^"«^ quc-^
mancino

,
nem hypocritascnfteslepod.aõ livrar íneLsÃ?''^ p^"^''"/ ° '^'°'' ^"^ Po tu-

deIie,po.s íeu dominio. & poder íe eltendía /obre por ?e irmi dn, C.T': '
l'^fu^*°'^ ^'g^"^^^»

todos.-que líto náo era de elpantar, po,s o fogo do Li a na -a a tn^^Tflr^ ^^^ ^"^ ^^n,%,,,él
amor le atreva nas agoas.F.ntâo os Poetas Cut.ido, EnexL hV V7r ''^"^

P'°^^^'
^'''ê'^^ "a

queosancgos unhaópor Deos dosH,ares ,C aondfd.^:;?;.:^^^!,!^"!"^^'"^'?^^aonde d.z que he hum monftro horrendo, & ^r^"'de, com penas como ave
, &quequanraspemTaí

tera,tantos olhos, outras tantas Imgoas
, & onn-!!

tantas bocas. O melmo dizaqui o Poeta:& T^T
zer que tem cem olho3,8c m,J bocas, he ufar de nnl

osPaeS'
^"'"'"'^

'
%u--uyto uíadaeo.

VAêna bufcarSê mandaona diante

»

§ue celebrando và com tuba clara:
Os louvores dagente navegante^
Mais do que nunqua os doutrem celebrara

Jâ murmurando afamapenetrante
Telas fundas cavernas fe e/palhàra
Fala verdade.a vida por verdade^
^ejunto â Ueofa traz Credulidade:

9^t junto â Deofa trat, credulidade, A famatrax

que os antigos tinhaóporDeos dos mares , com
hum ramo na mão direyta , & hum peyxe na ef»
querda

, querendo moltrar que tinha poderno
mar, & na terra

, & que não hà no criado coula
que lhe nao obedeça

, como diz Alciato emblema
iQtJ.cap.io.
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ASriVenu5prapoz.y& afilho tniquo^

Tara lhe obedecerjãfe apercebe.
Manda trazer o arco ebúrneo rico
Onde as Jetas depontas de ouro embebei
^omgofio ledo a Cypria^& impudico

^

T>entro no carro ofilho(eu recebe
drédea larga às aves^cujo canto
ã Faetontea morte chorou tanto.

Ondeai fetos defonta de ouro emheh.Dm<i mancy-
as de ictas atribuem os Poetas a Cupido humas ^«. ;««.« * ueoja traz. credulidade A fama ^«^

ZT::.t Z:Zi::/^f''^ r''''''^
--^opor com/anheyraácred:ídad't:|Tftrheraar, qc outras com pontas de chumbo botas que tão certo,que náo tem neceíTidade d^ nm^azuo defamar como: fe pôde yer em Ovídio nas que o que dizem muytos Smente fe^cré À.r'"4etamorphoíes, hv.i. Deftas kttas com as pontas por certo. Donde na^ceo aqueHe ^over^^^^^^ ^ioT

lias aos Portuguezes
,
arco ebúrneo he arco de fe levanta fumo fem haver foeo Ao fuea^^^^^^na fim Cypria he Vénus chamada aííim da llh. Hefiodo na fua obra,qre intitulou ifv To^raZ

í v;;: ocarírdrv"'^^''"'"^^^^
'^^-^"» ^^-.obras.&dias.N.;:^! 1/^^.;.: ;

;/-2 ";?
le levadriSr r

^e Vénus fingem os Poecas.que irnt^fam.
, ^erp^do, ^u^cuml volaL «L«S

bo de Apollo, ôc Climene cahio do Ceo por não
ibergovernaroscarrosdefeupavoSol,

fentio ^
^^

'^.ZÍTJf't
' ^ T''^

^y^no Rey de Liguria tf^ Loíworgrande.o rumor excellente

om^pTxâo^^e^^et^^^^^^ \jJ^ocor^Çãodos T^eofes .quemdinadof

:ilne.4ved2leunomerve.í^Joqurporn^^^^^^ ^'/'fP^J
Bacco contra a tUufiregente

iodo aquietava cm leu choro. Gonta efta fabuS
^''^^'"^^ ^'f^"^ humpouco ajfeyçoaâosi

)vidionasMetaraorpholesliv.z. Opeytofeminil^que levemente
Muda quaisquer propofitos tomados,
Jàjulgapor mao zeloMper crueza
'Defejarmal atantafortaleza,

O peyts feminil ejue leti emente. Muda tjuaefefuerfm
pofites tomados. Náo íómente os falfos Deoles que
cftavâo de parte de Baccho contra os Portugue-
zes fe mudarão de feu piopofito,& íe afteyçoaraã
SOS Portuguezes, mas a» molheres animal natural-
mente iaconítântc^ôc lcve,julgou por crueza de-

->'
- ., íejar;

M'V-3"'

\/T -f^'^^^
Cupídc.que eranece£aria

.VI Humafermofa,& celebre terceyra
^epofto que milvezes lhe he contraria^

'

outras muytastemporcompanheyrai
íT>eo/à Gigantea temerária,,

í^/inte^mentirofai& verdadeyra^



tujiadai âetnisde CmksComnieMaáos:

:^t„uUgen« ,5c esforçada Naóle pode
„^^^^^

'
,I!,«s Pe a major parle íaô as molheres, 1 J «J ^^j^, p-^ms traz a medtcma,

hunr a„,mal var.o . & í-
""j^^»^^^^^^ ?-,„^„4«ri/™.0..//««<^^^.

íer. Tudo o que fe pode daer
^ ^^^ amor,âpmu íemenmjírdente amor,âflama

jmemna,

fieforçado,que a puálcta honefta

Faça quanto lhe Vénus amoep,

Ba, Imr, Defpois que Cupido com (uas fettas

rerio is Nymphas do mar , deu ordem com que os

Po tu^uczes aLd,flem áquellas partes para eflcy-

uàr o que percendia. Ondas cerúleas fao aguas do

ria ?hamáofe cerúleas deceruleus a,um
,
que

fípn.fica a cor do mar. Agua Neptunma he agua

do mí, chamafc Neptumna ,
porque a Neptuno

tmhãò os antigos por feu ídolo do inar ,
donde

,
a Igu. Neptunfna ,

quer d.zer, agua de Neptuno,

& por conlegumte domar.

IA' todo o hello Corofe aparelha

'Das Nereydas,^juntos caminhava

Em coreas gentis,ufanfa
velha,

- .

r r^ c A- . Taraallha^aque Vénus asgutava:

0,e tanto com a vi(ia fUe a f.«;..Coufa crdina- ^ j.^ ^^,y^^ y^, aconfelha, ^

riahaffeyçoarfehurnasp.floasa outras.
1^^^^^ g;^,f/^,y^,i«,í/,;.^..,^«.«^.^^«^^^,

conhecidak pela
^-^'f^^.^^ ^não tXó Ellas^qulvào do docejnm vencidas

L^:;^rdofP^r^uÊ^/^efaZ^^
ex. EflJfiucpnjmo oferecidas.

huraaGloladodtcreto.

QuUkvimf^m-^.pmen ^uidflamnelventm

^sd ventolmnlur. ^utd multen? mhd.

nue couf^ mais leve que o fbmoPo lopro,que mais

íiToToproTo veutcV--- f^
° -"-' '

""'

iVquemaisqueamolhernada.

47

EÍPede ntfto ofero moço asfetasy

«,, Huma apoz, outra^eme o mar cos tiros

hm^tas pelas ondas inquietas

Algumas 'Oh.^^^í^'"''Í''T''^r/'
Caem as NinfasJançaõ dasfecretas

Entranhas aráentilfmosfufptros,.

Cae qMíilquerfem ver o vulto,que Mma,

^e tanto como a vtflapòde afama.

naoentraiiiiav»-iuiw..w>. , --
,

fentes,tão grande he a fama da boa fama.i

.obcj 48

OS cornos ajuntou da ebúrnea lua.

Com forca o moço indómito exceffiva,

§ue Thetis.querferir mais que nenhuma, „

iorque mais que nenhuma lhe era efqmva^

7i nãofca na aljava feta alguma.

Nem nos equoreos campos Nmfa viva,

E referidas mdaejtão vivendo,

Seràfarafentir.que vão morando.

Portueuezes ,
que pelo mar caminhavao ,

fe apa.

relha"lõ com m^t 's feftas . & danças para os rc

cebcrem.Corcas,laó danças^- Tno:.

-í Ortando vão as r.aos a larga via

^j tornar ingente.fara apntria amada,

Tfefejando prover/e de agoa fria,

Tara a grande viagem prolongada'. ^.^ ,

Quando juntas comfubita alegria

Houverãovifla da Ilha namorada.

:ou

O, cornos ajunsouJa Eh.rnea Lua.Ch.m^ as pon- ^^^^,„^,pelo Ceo a
^/y/f^ff^

mdaLuacornos,pelaicmelhançaque rern antes ^ i^„^,,^,„t, fuave.^ áek^tofã
.,1 • -L .,.i^c o.iap«armi fe entendi
aLuacornos,peia.ciut,...c...^»^"-

quc cítcja cheya,pelos quaes aqui fe entende o^^^

CO qucaffim difie Ovídio hv.
»-/««^^^^^í^,f^^

Luaoarco.ChamaáLua.Eburnea, deEbu . quo

lu o marfim ,
por fer fua cor branca. Campos

tquoreos , faó campos do mar ,dcí5«<»r, que he o

tnar entre 05 Latinos.

'De Memnoniofmve,& de leytoja,

^^MoÇ8P^eta,n.ll^,ç,í.^aqucosPom



Canto
guGZcs houveráo vifta da Ilha, que Vénus lhe ti-

nha aparclhada,hum dia em cíclareccndo a menhár

^^

DE longe a Ilha virãofreCca^é' bella^

^e Vénuspelas ondas lha levava
(^Bem como o vento leva branca vslla^
'Para onde aforte armada/e enxergava:
^eporque nãopajfajfemfem que nella

Tomaffemporto^como defejava.
Tara onde as nãos navegão a movia
A Accidalía,que tudo emjimpodta.

íjf
Nono,

'Por entrepedras alvas fe deriva,
Afonoros lymphafugitiva,

Trti ftrmopn outejros. Começa a deícrever os
lugares da Ilha antes , que venha a trattar do que
aos Portuguczcs aconteceo nella , & nefta def-
cnpção ufa de todos os encareci -nencos neccaã'
nos para ornato,& louvor defta Ilha, como pelas
oytavas le moítra. Gramíneo efmalte faó as her-
vas.Lyropha he a agua.-fonora, & fugitivajâó epí-
thetos muytoproprios,& accommodados â natu-
reza da agua,que he loar,& correr.

*~"De longe a Ilha virat, Muytos tem parafi , que
efta Ilha de que o Poeta aqui falia , fcja a de Santa
Helena , mas enganaófe , porque foy hum fingu
mento que o Poeta aqui fez , corao claramenre
conda da letra , & fepòde vernanoífa annotaçaó
no canto decimo oytava 74. Acidalia , he Vénus,
vejafe o que notámos no primeyro canto , oytava
55-

M Asfirme a fez.^é' immovel^como vto,

q era dosNautas viflai& demandada
§ualficou "Delosytanto queparto

LatõnaFebo^^aT)eofààíaçaufada:
Para ta logo a proa o màr abrío\
Onde a cefiafazia huma enceàáa
Curvaj& qmeta^cuja branca aréa^
Pintou de ruyvas conchas Cjtherêa^

Mai firme afez. Ufa aqui o Poeta de huma gi2
Imana poética no pintar defta Ilha , que Vénus
aparelhava para os Portuguezes terem alguma re-
creação

, 8c defcanço dos trabalhos do mar , & hc
que a faz movediça, & que andava à viftadas nãos
<los Portuguezes,para que por nenhum modo dey-xcm dea ver,8c entrar nella, efta IHu diz o Poeta,
que em os Portuguezes vendo ,Xcou firme,como recontada Ilha Delos:aqual eríSiovidiça,
& andava de huma parte para a outra. Mas como
Latona pano nella Apollo, & Diana ficou firme.
& fem íemais mover. A Deola â caça uzada, he
Diana, irmade Apollo, a qu^s antigos tinhâo

nl^!í
dj,s caçadores.CythereIhe Venus,cha-

raada affim da Ilha Cythcrca, dondè^era venerada.

TReçfermo/os outeyros femofiravã&
Erguidos i:omfoberbag^raciofa^

g«í degramíneo efmalte íe adomàvãoy
Na fermofa Ilha alegreJê deleytofat
Clarasfontes^ liquidas manàvão
^p çumefqtnt a verdura tem vipfai

T5

N^mvalle ameno^ifue os outeyrosfende
Vinhão as claras agoas a/uutarfe,

Onde huma mefafazem,quefe efcend»
Tão bella^quayito pôde imaginarfè: .

Arvoredogentil (obre eliapende^

Como queprompto eftapara enfeytarfèj
Vtndofe no cri[lai refplandecente^

^e emfim o eftãpintandoprontamente.

Onde huma mtfa fazem. Diz que nefta Ilha fa-
zem as agoas huma Lagoa muy to fermofa , a que
chama aqui meia rodeada de arvores de muytas
maneyras, que lhe davaó muyta graça, & que pa-
recia eftaríe alliaflpeytando

, prefandofejdo lugar
aonde eftavâo , que he grande louvor da agua,
pois era a caula defta frelcura, & fermofura, & os
arvoredos concorriaõ para fe ver a ellacomoeoi
efpelho cryftalino,& muyto rcfpUndeceaie.

Mllarveres efião ao Ceo fubindo
Compomos odtriferos/S belios,

Alarangeyratemnofruyto lindo

Acor^que tinha T^aphne nos cabelios:
Ettcofiafeno chão,que eflàcahindo
Acidreyra c^o ospefòs amafellos.
Os fefmofos limões^alitchtyrando,

EJiãovirgineas tetas imitando.

Com pomos oJeriferot. Pomo entre os t.atinôs hô
toda a fruyta que té a cafca delgada , como peras,
maçans,ameyxas,laranjas,pecegos, & outras defta
qualidade

: Easquetem a calca dura fe chamão
nuces, como caftanhas, nozes, amendoas,avelans,
& outras fcmelhantcs. A cor que tinha Daphnc
nos cabellos

, he a cor loura , qual tem as laranjas,

Daphne fingem os Poetas.quefoy filhado rio Pe-
neo , a que Apollo foy muyto affeyçoado* Eft*
querendo hum dia Apollo uíar com ella , o que
cila náo queria, fugiolhc, & indo fugindo, fingem
os Poetas , que leu pay a converteo na arvore
iouro.Conta éfta fabulaO vidio nas Metamorpho-
Iwliv.i.Pefos amarelos,íaó as cidras. At



^
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Sar<vores agrefles^que os outeyros

Tem ccmfrondente Coma ennobrecldos

jflamosfão de J/ãdes,& os Loureyros

<rj)o louroDeos amadoSi^ queridoi:

^Miyi^os de Cytherèa cospmh^yros

q}eCybele,pr outro amor vencidos

£,fjà apontando o agudo Cyparifo.^

Tara onde he fofio o etéreo Tarai/o.

Ai arvores agrtfiet. Alèra das arvores de fruyto

de todo o genero,havia também arvores agreftes,

& que o nao daváo. Mas eftas muyto termofas, í<

aprazíveis à vifta, como alemos, louros.myrtos.pi-

nheyros, &cipreftes. Chama aos alemos arvores

de Aicides,que he Hercules,chamado affira de feu

avó Alceo ,
porque a gentilidade enganada entre

outros erros, que tinha , era confagrar arvores a

feus Ídolos: Êc affim paflaros , attribuindoacada

hum o leu , conforme a opiniâo.que delle iiriháo,

comoconíta da lição dos Poetas : ApoUo tinha

por fua arvore o lourojporque nella foy converti-

da Daphne.como notamos na õytava paíliada.Ve-

nus a mortmheyra ,
por fer muyto cheyrola. Cy-

belles o pinho.porque Atys, a quem ella foy muy-

to aíFeyçoada, foy convertida nefta arvore, como

conta Ovídio largamente nosfaftos liv. 4.8c nas

Metamorphofesliv. 10. Dizaqui queopinheyro

foy de outro amor vencido,àttribuindooao que fe

conta de Atrys , que encomcndandolhe Gybelles

que fofle honefto, 6c cafto, & fe déíTe ao exercício

da caça.elle fe deu a amores torpes.Sc deshoneftos,

pelo que endoudeceo , &: querendofe matar, acu-

dioCybelles , Scoconverteo em pinho. Catulo

trata largamente da íuria, & doudice de Attys em

huns verfos, que começáo: Sufer alta neãus Jttys,

o interprete de Nicandro Grego diz , que^hum

porco matoUa Attys : coroo faó fabulas tem mil

enredos.eontáposPoetasque Apolloconverteo

em ciprcíte a hum moço chamado Cypariflo ,por

onde efta arvore fc chama Cyparilius , ou Cu-

rreflus : efta fabula íionta Ovídio nas Metampii-

phoíesliv.io. .-v.U^u^v.^^^>£.^^^x^w^:\p

Ethereoparayfo. Parayfo Celeftial , & alto : di2

Ifto porque os cípreftes faó'arvores akss i
^-que

caminhão para oCeo com íua altura. í-X-'"- *-
-'''

Os dons Jqíie daTombna.alli ndfwraj

Troãuze diferentes nosfahores^-.

Sem ter necejjidade de cultura, r , anp e .

^efem ellafe dão muyto melhores:

yís cerejas purpúreas na pintura^

As amorasfque o ^^ometemdéarjfore^^
^

,.

Opomo.que ctapatria 'Terfiaveyc^

Melhoi tornado no terreno aíbeyo.

Os dem c,ue dà Tomom. Pomona tinhaô os anti.

SOS por Deola da fruyta , o que aqui aponta o

Poeta he ,
quenaquelkUha produzia a natureza

fraytas excellentiffimas , fem íe enxertar as ai-

vores,nem cultivar as terras.

Ai amora>,cjue o nome Um dos amantes, ironia

Ovídio nas Metamorphofes liv. 4. que as amoras

foráo em principio brancas , & que fe converte-

rão na cor negra, com òíangue de dous que muy^

toíequileráo,queforaòPyramo,& J. fi^sbe. u

i>omo,que da pátria Pcrfiaveyo, Entende o Pecego.

QuantoaeftafruytagalanteâoosPoetas . como

co"flumâo em outras coulas,& tem metido em ca-

beça a algumas peíloas fer o pecego peçonhento

naP-rfia , como difleAlciato Emblema 141. cC

contáo ,
que tendo os Perías guerra com os Ro-

manos , trouxeráo a Itália muytos pecigucyros,

para com o fruyto raatar,como faziao na Pei ha, as

ouaesarvores'em Itália deráo fruyta excehentií-

fima,qual vemos hoje por eftas nofias partes muy-

tas coufas a efte propof)to,& os Autores defta opi-

nião, allega Cláudio Minoe lobre Alciato Em-

blemaallegado ,
Laguna fobre Dioicorides liv. i

Cap.151.pag.105. Zombados que dizem ifto, & af-

fim o labemos hoje por experiência , porque cada

dia vemos peflbas daquellas partes^, que dizem o

contrario , & porque os antigos nao íabiao tanto

do mundo , cdíno noz agora labemos .levantarão

eftas tabulas para ter que dizer cm léus efcnttos.os

quacs tinhaó mais de- elegância, que de verdaae. -

V--' ^..-"'i

5^

'\

BreaRomã , mofirando
aru^icunda

4. » Cor.vom que tu Roby teupreço perdesy,^

Entre os braçosdaulmeyro efià a.
jucunda.,

ride c'o huns cachos roxos,& outros verdesa

E vosfe na vofa arvorefecunda,

"Peraspiramidais.viver quiferdesj

Entregayvos ao dano^que c'oòs bicos

Em vôsfazem osjajfaros inicQSi ..

,!sra'2xl uoar .'r.íiíiG >5 (•"'»'*,'r't'' '''''''i»-
' ,'

,

Entre os hraços.de uWeyrO. Yay drfcòrrendo peU

abundância de arvore8,8>:fruytas,que tinha aquelr

la Uha.que Vénus aparelhava para os Poitugucr

zes ,
primeyrameniediz,que havia nella muytas

vinhas,8c parreyras por cima de grandes olmos,no

quealludeahumcoftumcdeltalia , no qual to-

das as vinhas faô a modo de latadas, armadas iobre

arvores:o qualcoftume hcrauyproveytolo, por-

que femeaó a terra , colhem uvas ,
. & lenha para o

íooo E porque efte coírume he láo ufado naqucU

]asV'rtes , & as parreyras cobrçm com. fua rania

os ulmeyros por muyto velhos ,, A' gaftadosque

íeiáo.Daqui paraftnal da amiiatí1:fifme,&: veraa-

devra .pintão os Poetas huriluítóonluyto vel-ho,

^ *^ podre,
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)clre , 6c Ganinchofo, cercado toJo de parras , as de hervas,o fazem difFerente.com huma flor brau-
ra.es lhe cobrem fuás faltas na velhice,em recom- ca,&: açafroada.A fabula de Narciío conca Oví.no
:nla dos benefícios que delle tem recebido em as nas Mccamorphofes liv.j. Em hum livro de mão
ftentar,&c ter (obre fi todo o mais tempo. Ve- da letra de Luís de Camões , em lugar de flor ce^^
le AlciatonosEmbíemas,Emblcma i sp.J phifiaellava florclicia

, que he o Hehocropjo
, a

E voz, (e na vofa arvore fecunda ,
peras pyramidaet que vulgarmente chamamos Gyralol , floralVàs

•veri^uíferí/<i.Ch<ima. ás peras pyramidaes.por te- conhecida , cuja cabeça meya derribada femprc
m hgura de pyramide , que he huma columna acompanha o Sol, para qualquer parte, que carni-
yta ao modo de huma pêra

,
larga cm bayxo, £c nha,ainda que o Ceo efteja nublado, & o Sol não

uyto delgada em cima. Vejafe o que efcrcvemos apareça. Mas por eltoutra letra andar em todos os
bre as Pyramidcs no canto letcimo oytava ap. livros impreflbsa pus aqui,&; declarey, adevirtm-
lanto à declaração verdadeyra deftes veríos he do porém ao Leytor de eítoutra

, para que não fi-
jtar o Poeta a terra de grande fertilidade^, que caíle nunca lugar de duvida aos Curioíos.
io havia couía que pudefle gaftar o fruto delia, Flarectofilho,& neto de Cyniras,por cjuem tu Deofs
je huma comia à outra, de modo que para icpo- Paphtainda (ujpiras. O filho,& netode Cyniras, he
n-emconlervar , eraneccflario deyxaríe comer Adonis:chamaólhe os Poctas,filho,& neto de Cy-
3S paflaros,tão juntas, Sc amontoadas cílaváo. E> niras, porque o houve de huma lua filha chamada;
zerem alguns que os pallaros não comem le não Myrtha. A eíle era muyto affcyçoada Vénus
maduras,&; que defta maney ra as peras não vivi- Deofa dos amores.Contaõ os Poetas,que era muy-
aó,pois fe comem algumas.feriâo as que amadu. to dadoâ caça,& daqui fingem que o matou hutn
;ceirem

, & afllm nunca viriaó em crecimento, dia hum porco a cafo,6c que fétida muyto V^enus,
to he fiar muyto delgado, baila que o Poeta dá a o converteoem huma flor da cor de langue

, que
ueader por eftalinguagem.que para as peras me. faó os goyvos vermelhos. Os Latinos todos por
rarem, ôc prellarem, era neceílano desbaratarfe, efta razão charaão aos lugares aonde hà goyvos,
,nta era a copia, Sc abundância da fruyta. Que- & boninas, Horti Adontdii,Honas de Adónis, peU
;m alguns que o Poeta neíles verfos note certi rezáo acima dita. A metamorphofi de Adónis con-
snte de intratável , & duro fervir , não hà pêra, ta Ovidio liv.ie.Metamorphofes.o que fingem os
ue o apontar, porque não hc lugar accommoda- Poetas de Adónis he fabido. Pnphia he Vénus,
o para ifio , pois vay trattando da fertilidade da chamada aíTim da Cidade Paphos.na Ilha Chypre,
ha,Sc eu em fua vida pratiquey lílo com elle, 6c

ão Iheenxerguey final de tal imaginação. É le

lie tal entendera, ou imaginara , mo defcubrira,
gundo tinhamos cftreyta amizade:majormente

que hoje he chamada Papho , aonde Vénus er*
muyto venerada entre os antigos. Diz o Poeta,
que ainda Vénus lufpirapor Adónis, para encare-'

cimento do bem, que lhe queria , & aflim fingera
cdindome elle era fua vida por muytas vezes, lhe os Poetas,quc quando elle morreo o lepultou Ve-
uizefle glolar eftes cantos:o que a mim por entaó nus entre folhas de alfaces, dando a entender, que

fepultava com Adónis toda a aíFeyção:ienáo parecco bein,por certos refpeytos.

3 Ois atapf[faria bella,& fina^

^ Com quefe cobre o rujiko terreno,
^azfera de Achemenia menos dinay
Mas ofombrio valle mais animo.
ãUi a cabeça a fiar Caphyfia inclina.

Sobre o tanque Imàojèferenot
^lorece ofilho.à' neto de CyniraSj
forquem tu,T>eofaTafhiaymdafufpiras.

^•'Títz,fer a de Achemevia menot dina. Depois que
trattou da abundância das fruy tas da [iha,tratta da
fuavidade das fiores: , & boninas : as quaesdizque
Fazião ventagem á tapeçaria de Perfia,que enten-
de por Achemenia região íua , aonde íe fazem as

melhores alcatifas,& tapeçaria do mundo.
AlU a cabeça a flor Cephyli» inclina. Flor Cephy-

fia , he huma efpecie de lírio , no qual Narcilo fi.

Sc amor,
que na vida podia ter:porque alface he frigidiífima

de natureza, remédio promptiflímo contra a ien-

fualidade. Vejafe Alciato nos Emblemas. Emble-
ma jj. Parece alludir aquillo de Virgílio na copa
Syrifca: Âmhigeret ,raperet ne rofis aurora ruborem, /In

áantfò' florei tm^eret orta dtu,

6i

'y Arajulírar àtficilcoufafora.

No Ceo vêdo^& na terra as mefmas cores

Se dava as flores cor a bella Aurora^

Ou [e lha dão a ella as bellasfloresi

Tintando ejlava allt Zéfiro^à" Flora
As violas dacordos amadores,

Oliriorexo^afrefca rojabella^

G^ial reluze nasfaces da donzella,

Asvioht da cor doí amadoreu Entende todo 9
género de boninas de todas as cores , pelos quaes

lho da Nympha Liriope , Sc do rio Cephifo foy os namorados trattão das invenções de íeus amo
convertido. Alguns querem que fcja o lirio roxo: res,Sc ociofidades,a verde para efperança, Sc ama-
Laguna, Si os que entendem melhor eíla^m^teria relia defclperaçáo , a branca lealdade , a roxa ciu-

KLJ^ mès.

\\\
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nici , a vermelha firmeza , & outras, de que os íe-

nhores ociolos fabcraó dar milhor rczão , que eu,

pelo que baile apontar o entendimento do vcrlo:

£c ha boa galantaria.commentar eíle lugar de Py-

ramo , 8c Thisbe. H. diz que Flora , & Zephyro as

pincavão , os quaes os Poetas tazem-Câíàcíos , 6c a

Flora chamáo a ienhoia das flores , & a Zephyro

a viração do verâo,com a qual as flores, & bonmas

do campo le mclhoráomuyto no cheyro , òi fref-

cura , &2ffini todas as mais coufas , porque efte

vento he ami^o da natureza , criador de todas as

couiasdaitrra ,
peloque os Latinos lhe chamáo

Favotno, por fer favorecedor, & ajudador de todas

as coufas, 6c alento, & refrigério particular delias,

de Zephyro íe veja a nolia annnotaçáo.

A Cândida Cecém das matutinas

hagrimas rociada^^ a Manjerona;^

Pemfe as letras nas flores Hyacintinas,

Tão queudas dofilho de Latona:

Bemfe^enxerga nospomos ,tê boninas^

§lue competia Cloris com Tomona;

"í-^ois/eas aves no ár cortando voáo

Alegres ammaes o chãopovoâo:

A cândida cecem.tíe áqWella flor branca aíTâs co^

nhecida,a que chamamos cebola cecém neftas par-

tes de Portugal : os Latinos lhe chamáo Itlium ai-

hum, ou rvja lunonis^voín de Juno, pelo que os Poe-

tas delia contáo ,
queeftaflornaccodo leytede

Juno. Chamafe vulgarmente» cecem,palavra Ará-

biga
, porque os Arábigos lhe chamaó , ç uçam , a

qual palavra nos ficou como outras, do tempo,que

os Mouros eftiverão neftas partes.

Das matutinas lagrimas rociada. Lagrimas matu-

tihasjhe o rocio da manhâ,de matuta, que he a au-

rora.

Vemfeas letras nas prés Byacmhinas. Contão as

fabulas que ApoUo, a que os antigos tmháo por

Deosdamedicina.era muyto amigo de hum man-

cebo por nome Hyacintho , como conta Ovidio

]iv.i.Metamorphoies,que fe matou com hum Man-

cahoutros Poetas contáo a fabula de outro modo.

Apollo fentio muyto a fuu morte , 6c vendo que a

náo podia rcmedear , o converteoem.huma flor

com humas letras a i que vem a dizer ay para mof-

tra do ay, que Hyacintho deu quando cahio mor-

to.O verdadeyro Hyacintho nace entre os trigos,

& cevadas, florece deide o fim de Março, até me-

ado de Abril, ao tempo, que há outras boninas do

campo. Tem forma de lirio pequeno, & tem em
luas folhas eftas duas letras Gregas a y ,8c he a cor

muyto vermelha, & huma flor (ó,como diz Lagu-
na no livro quarto lobre Diofcorides,cap.64.pag.

413. aonde dii allegando com Paufanias, que a flor

nacida do fungue de Aiax , náo he o verdadeyro

Hyacintho , ainda que fe parece com cllc nas le-

Çamoes Commentaaos.

tras,que tem nas folhas.

Bem (c enxtrga nos foinoi , C^ boninas, ^ue comfetiá

Clorii comPomona. Da abundância dos pomos, que

laóasfruytas , 8c das boninas íe enxergava
, que

Flora tinha competência com Pomona,8c que an-

daváo em porfia iobre quem roais produziria na-

quella terra.Flora como fica dito era a Raynha das

flores , a qual antes que le calafle com Zephyro fc

chamava Clons , como diz Ovidio nos Faílos liv,

5. EPomonaeraa da fruyta.como atrás notámos,

Pojife as aveinuar,&c. Acrecentao Poeta para

mavor louvor da Ilha, que alem das inuytas,8c va-

riasfruytas, 8í boninas, que muyto ornavão a ter-

rfljO ar andava coalhado de pafláros,que cantavâa

fuavemente, 8co campo de todo o gcnero deani-

maes,que o faziáo muyto fermoío.

Ao lortgo da agoa o niveo Ci/ne canta^

Rejpondethe áoramo Ftlomella^

T)afombradeJeus cornos nao/ee/panta,

Aãeon n' agoa crifialinas& bella:

Aqm afugace LebreJe levanta

^Da efpejfa mata.ou temida Gazella,

Alli nobicô traz ao caro ninho

,

O mantimento o leve çajfarinho.

Ao longo da agua o niveo Cifne canta. Vay pondo

alguns nomes de pafláros,8c ammaes , de que havia

grande abundância na Ilha. Chama aoCifne ni-

veo,que quer dizer branco,como he fabido,8c no-

tório a todos ,
por fer ave muyto conhecida, dizer

que canta, hefeguir a opinião de alguns,quecuy-

dáo iftodoCifne, como laybamos hoje o contra-

rio,como notamos no canto primeyro oytava 4.

Rejpondelhe do ramo Philomela. Phitomela , he o

rouxinol. A fabula de Philomtia convertida cm
rouxinol ,& Progne em andonnha,'conta Ovidio

nas Metamorpholesliv.6.

Da fomkra de Jeus cornos nao fe effanta. Afteoil

le toma aqui pelo Cervo , no qual animal Aéteon

mancebo caçador foy convertido , 8c depois mor-

to , 8c dcfpedaçado de feus próprios cães , como

conta largamente Ovidio nas Metamorphofes liv.

S.Alciato nos Emblemas Emblema 52.

Ou tímida gaítía. Dá cpithetos cxcellentiflimos

a eftes anitViaes, de que vay trattando, chama á le-

bre fugace,que quer dizer ligey ia no fugir, como

fabemos por cxperiencia.Sc a gazela timida,por ler

muyto mcdrola. He a gazela hum animal do mo-

do, 6c tamanho de hum corço, có os cornos muy-

to negros,da propi ia fcytura.que os da cabra,mas

redondoSjSc na ponta muyto agudos, corre muy-

to,8c a carne he muyto boa para comer, mas muy-

to difiicultola de tomar.porquc he animal muyt®

ligeyro,Si acautelado.

Nc/l4
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6^4

Efia fyefcura tn/defembarcàvão

Jà das nãos osfegundos Argonautas^

')ndgpelaflorefia fe deyxàvão

dndar as bellas 'Deofas^como incautas:

algumas doces Cytharas tocàvãot

/ílgumas arpas,&fonoras frautasj
')utras cos arcos de ourofefingião

ir osanimaeSjCjuenãofeguiàô,

^7

ALguns^q nas efpingardas.n^ nas befias
Tara ferir os CervosJe fiavão^

Telos fombrios matos,à-florefias,
Determinadamentefe lancàvaÕ:

Outros nasJombras ^que das altasfefias
T>efendem a verdurapa(JeàvaÕ,
Ao longo da agoa^que (uaveM queda

,

Tqy alvis pedras corre^ apraza íedor^r ^^^,,. ,

làdai nãos et fegundos Argonautat, Os prímeyros

lomens, que no mundo navegarão , fe chamarão
\rgpnautas , porque fizcráo lua viagem na nao
\rgos, qucfoyaprfíneyraque no mundo houve:

:omo di liemos na noíla annotaçáono canto pri-

neyro.oytava 18.

^5

ASfi lho aconfelhàra a mefira experta^
^é andajempelos campos efpalhadas-,

^e vifias dos varões apreza incerta^

Se fizejfem primeyro dezejãdas:

Sgumaisque naforma defcuberta

Do bello corpo efiavão confiadas,

Depofta a artificiofa fermofura^

Nuas lavarfe deyxão na agoa pura,

^Ifi lhe aconjdhara a me(ira experta. A meftra ex-

perta he Vénus, a qualaconfelhou, & deu ardis às

Mymphas do modo,que havião de ter neftejen-

:ontro dos Portuguezes,como o Poeta o vay mol-
trando , por termos muyto avilados:os quaes to-

dos fe reíolvião em que os Portuguezes entcndef-
lem delias que fugiáo , Sc lhe peíava , & fentiáo
muyto ferem achadas naquelle lugar

, para! defta
maneyraosaffeyçoarmaisafi : porque quanto as
couíasfenosraais negaó,tanto com mayor delejo,

Sc appctite as procuramos:Sc ifto he couía natural.

CG

MAs dsfortes mancebos^que napraya
TunbaÕ ospès da terra cobiçofos

^

^enaõhànenhum delles^que naõjaya,
T>e acharem caça agrefle defejofos:

Nao cuydaõyquefem laços^ou redes cayat
Caça na quelles montes deleytofos

Tãofuave domefiicat& beninaj,

^alferida lha tinhajà Ericina.

§íual ferida lha tinhajâ Ericina. Ericina he Vé-
nus, chamada affim de hum monte em Sicilia cha-
mado Erix , que hoje le chama em vulgar monte
de São Julião , aonde Vcnus ancigamence era ve»
acrada.

Alguns efue em efpinganlàs. Moftra o Poeta como
os Portuguezes aportados a efta Ilha , & vendo a
frefcura , êc abundância delia, cada hum começou
a exercitarle na ai te á que era de natureza da^tio,

como a letra moílra claramente.j

COmeção de enxergarfiibitamentet

'Por entre verdes ramos varias cores

Cores de quem avifiajulga^S fente,

^e não eram da t rofaseou dasfores:
Mas da lãfina,& feda diferente,

^e mais incita a força dos amores,

UJequefevefiem as humanas rofas^

Fazendofepor arte matsfermofas. '^^^"^ i-
'
!.

Ctmeçâo de enxergar fuhitamente. Alguns dos Por-

tuguezes affeyçoados ácaça,meteráole pela terra

dentro com fuás efpingardas , a vcrle achaváoa
que atirar , 8c foccedeo, que por entre o arvoredo

da Ilha derão com as Nymphas , muyto veílidas,

6c concert^as, como o Poeta conta.

6P

DA^Velofo efpantado hum grande grito.

Senhores,caça efiranha^díffe^he efia^

Se inda dura o Gentio antigo rito

AT)eo/a hefagrada eftaflorefia:

Maisdefcubrimos do que humano efprito

*DefeJoununcajfèbemfe manifefta,

^{e fãograndes as coufas,^ exceUentes]^

§^e o mundo encobre aos homes imprudentes^»

Dà Vellofo efpantado kum grands grita. Vcllofo,

he loòre nome de hum foldado Portuguez, de que
falíamos no livro quinto , oytava 50. Jnda dura o

Gentit antigo ritO.Co íXí o cóftapela lição dos Auto-
res, affim Poetas como biftoriadores, os antigos

foraõ muy fuperfticiolos em fua religião falfa de

feus Ídolos, 6c affim não havia mato,rio, nem fon-

te a que nãodefiem feus Deofes, & Deofas,nem o

mar carecia dos feus, 6c iítoheo que o Poeta aqui

diz, que eílas donzellas,que apnreceraó nel^a Ilha

!!,r •:;
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aosPortugnezes, eraóNymphas, &{cnhoras,a

que era dedicada aquella Flpreíta .iegundo o co{-

tume, &rito ancigo pelos Poetas fingido, gae o

mumk encohè aos homens imprudentes. Linguagem,

& queyxa he efla dos homens, que virão mun-

do.tcmerem efcreycro que virão,pdo pouco cre-

dito ,
que furpeytáo poderem ter.fuas palavras?

Trattando Dom Joaó Bermudez Portuguez do

que vio nas partes de Ah-icà , na terra do Prefte,

Joaó fenhor da Ethiopia , aondeeliééra Pàtriar-

cha , das coutas que vio naqu^ellas partes , gafta

muytas palavras a eíle^propofito. O,raeímo faz

Marco Polo Veneciano, do que vio naTartaria,

do Bgypto , Sc outras partes por onde andou , &
affim>'outros infinitos. E a verdade,quc nuncafa-

hiodofeu lar,malcreráas rnaravilhas,8ç móftruo-

fidades ,^ que hà no mundo de todo o género de

coufas. Eíta matéria remeto aos que lem
, que

creáo algumas couías das que acharem elcritcas,

por homens que viráo,& paflaráo o mundo.

,

7^

SIgamot efias 'Deofas^& veja mos^

Sefântajiicas fão/e. yerdadeyras^

IJio dito/velozes mais quegamos^

Seíanção acorrer pelas ribeyras

Fugindo as Ninfas vãopor entre os ramos

Mas mais indujirtofas^queli^eyras^

Touco^ti pouco rurrinâofe,& gritos àando^

Se deysSaÕ bir dosgalgos alcançando.

Maisindtipriofa$.<]ue lígeyras. Ifto diz , porque

o (eu de(eio,era que os Poriuguezes as ajcançaílem,

Stpwifto fingiáo que lhe pelava , Scaffimaíua

fugida era maismaaha, ôc fingiraçnto,que^dcfejar

de fugir.

DEMa os cabelios de ouro o vento leva

CorrédOi ^ da outra asfraldas delicadas

Acendefeodefejo^quefeceva

Nas alvas carnesfubito mofiradas'.

Huma de indruftria cae^jà releva

Com moflras mais macias^que indinadas^

<^uefobre ella empeçando também caya,

^em afegnto^ela arenofapraya,

Nefta oyrava,8c nas lepuintes coíitinua o Poe-

ta com a defcripçáo Poética da Ilha de Santa He-

lena , aonde os Portuguezes depois de tantos tra-

balhos, & tão longa navef,'açãa aportaraói aonde-

finge que Vcnus The mandou dar gazalhado pelas

Nymphas das aguas, lobre que ella tinha domínio,

como nacida da elouma delias : ainda que com fi-

gurashumanas reprefenia cfte gazalbado , & re-

creaçáojtáo neceílaria a ânimos tão canfados , co-

mo cUes- vinháo.Toda via haie deentender porcl-

Cãmôei Commentados.

las as varias í entes ,&:nbcyras , que entfcos boi-

quês daqueila Ilha os Portuguezes hião achan-

do.-lobre as quacs fe lançaváo a bcber,&; refreícar-

íe , com o alvoroço, & deleytaçâo , que coftuma

caufar a v ifta de frefcas aguas aos homens,muyto

fcquiofos.E mais aquelias.que eftavão cercadas.Sc

cubcrtas de muyta variedade de plantas , & arvo.

res , & boninas de varias cores que de u occaíiaõ ao

Poeta fingir aqui vçftidas de varias fedas de cores

alegres,comqueâ viíla dos canlados Portuguezes

fe deleytava. Tanto como o Poeta aqui pinta:

com o mais lindo artificio que os prccey tos retho-

ricos enfinâo. Fingindo que ainda, que lhes pare-

cia que ellas lhe hiáo fugindo: nao era aflim, pois

quando ellcs, imaginaváo , que ellas lhe fugiaó , as

achavão paradas , aguardando , que com lua con-

verfaçâo fe recreallem,bcbendo, 6c rcfrefcandofe:

cm alguns rçmanfos aonde a corréte de íuas aguas

parava. Mas diz que ellas fingiáo, que lhe fugiáo,

& fe paravão,para lhe acreícentarem mais o goílo

de as feguir. Éfte hc o fentido literal deftas oy ta-

vas:&nefl:eícntido ficão ellas iem nenhuma cfpe-

cic de deshoneftidadc , que alguns lhe quizeraõ

attribuinentendendoas contra a intenção do Poe-

ta,como me confta que elle o dizia, 8c aíTim como
aqui eíláo imprefias as tinha errendadas , por con.

íelho dos Relígiofcs de S.Domingos defta Cidade,

com queimha grande familiaridade.

OVtros por outra parte vão topar
j,

Com as 'Deofas defpidasiquefe lava»

Ellas começão fubito a gritar

y

Como queaffalto tal não e/paravao:

Hutnas fingindo menos ejiimar

A vergonha.que aforçafelançavaS

Nuas por entre o mato^ao^ olhos dándo^

O que às mãos co biçofas vau negando,
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Oleira coma acodtndo mais deprefa

Aa vergonha àa T>eefa caçadoraj

Efconde o corpo nagoa^è outra fe apresa

Tor tomar os vejtidos^que temfora:

Taldos mancebos ha que fe arremeffa^

Vefiido affí,& calçado,que c^o a mora

T>efe defpir hà medo.que inda tarde,

A matar na agoa ofogo^que nelie arde,

A vergonha da Deofa ca^^âora. Efta hc Diana,'

que os Gentios fingiaõ Deola da caça. Da qual

fingem,que eftandole banhando em humaflorcf-

ta,chegou Actcon Caçador, 6c a vio nua:que ella

fentio tanto, Sc ficou tão vergonhola,qu« por iílo

oconverteoaellcem Cervo , táo naturalmente

que ieus próprios cães o comerão: qucallegorica-

mcncc



Canto
mente fe entendem, pelo atrevimento, que teve
de chegar a ver nua hunia Deofa tão velpeytada
por íua honeftiulade. E a eíla vergonha

, queella
então houve de a verem nua, allude aqui o Poeta:
para dizerjque algumas daquellas tonteí,de quan-
do em quando le hiáo efcondendo por entre as er-
vas, 6c bofques , & boninas, de que eílaváo cerca-
das, & cu bertas.

Aftiatar na agoa o fogo, ^uevíUe arde. Efte fogo
hc o calor , quelhecaufava afede quetrsziáo de
beber , & fe refiefcarem com aguas frelcas daquel-
las foncesíque por entre aqueiles bolques hiáo ar-

cando,correndo,8c aflaltando para ellas de prazer:
que também Iheacrecentava mais calor , & mais
lede,que traziáo,ôc com que nellas fe refrefcavão.
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i^« V' #•

Q Vaicão de caçadorJagaZiò' ardido

j

Vfddo a tomar na agoa a vefertdat
Vendo no rojio oférreo cano erguido^
Tara a Garcenha^ou Tatá conhecida:
Antes quefoe o ejiouro,malfofrtdo
Salta na agoa^^ dapreza naõ àuvtdãy
Nadando vay^^ latindo^affio mancebo
Remeteta ifue não era irmãa de Feho.

Remete a ejue mo era irmã é FhtbeA irmá de Phc-
bo,he Diana,renhora, & Raynha dos Caçadores,
k grande caçadora e!la per fr, pelo que o Poeta
iqui diz

, que remetteráo os Portuguezes cora
iqueilas Nymphas.as quacs não fendo caçadoras,
ingião leio

, como fe diz nos últimos verfos da
ívtava íeflenta & quatro defte canto ; & dilo por
ftes termos. Remete a ^ue não era irmá de Phe-
^o,que remettiáo áquellas Nymphas, que na rea-
lidade não eráo o que rooftravão

, mas fazião
iquelle arroido feytiço para ferem viftas , & re-
queridas dos Poituguezes. Cano férreo , he cano da
:'pingarda,quc íe chama aífim por ler de ferro.

75
LEonardofoldado bem defpoflo

Manhofocavaleyro,enamorado,
4quem amor não dera hum fò deãofio,
Mas femprefora delk maltratado-
^^ ttnhajãporfirmeperfupofioW com amores mal afortíênado,

^orêmnaoqueperdep ae/perança,
Oetnda poder feufado ter mudança.

ue ie leguem declarao efte, & quer di^er que o

m muytos
, & que femprc fora nefta máreria dê

TlTconr""''^^-
Eftahe a declaração, quetodos contenta, maíamiranão me latikz, por-

Nono. -Ar
que como Luís de Camões era muyto lido nas le-
trás humanas,quaes aqui moítra a propriedade do
amor,o qual tem os mayores trabalhos, & enfada*
mentos dà huma certa alegria aos namorados com
que os fuftenta.Daqui Alciaco nos Emblemas i , 2.
concluye o quequizdizer doamor com cilas d i.
lavras: hcmJus Uhr eft iafciva per otia: fíg»^m hL,
ejínigro puntca giam C/jpeo, O amor diz Aioato hc
hum trabalho goftofo,© qual íe conlerva

, Òc acre-
centa com o ócio, o feu brazaô, & armas, he huma
romã cm campo negro, para moílrar que cncre os
trabalhos,& perfeguiçáes há goíto,& alegria con-
nnua,porquc a romã hc hum pomo muyto fernio.
fo,& goftofo, & líio quer aqui dizer o Poeta, que
o amor nunca lhe dera hum fódeígofto , lendo
delleperlegHido.&maltf ateado. Porque todos os
Jcusdelcontos paliava com alegria : & ainda que
tinha alguns foros amaigos, qual he a calca de ro-
roa: o interior era muyto golíoío qual he a romá
por dentro.E que affim como a romã cem muytos
bagos, aíiim o amor dava muytos goflos. Alau-
mascoufasa efte propofito ajunta lobreo Emble-
ma allegado Francifco banches das.Broças Cathe-
dratico de Rheconca

, & Grego iiaUniverlidada
deSalamanca,&: Cláudio Mivio Paníienfe, ainda
que declara os últimos verfos de Akiato de outra
n)âneyra.

QUiz aqui fita ventura, que corria

Apoz Efire^exemplo de belleza.
^le mais caro^que as outras dar queria^
O que deopera darfe á natiireza:

Jd canjàdo correndo lhe dizia^

O fermofuraindina deafpereza,
Tois dejia vida te concede apalma

^

Efpera^ hum corH dequem levas a alma»

^pos EpÃ/rí.Éphyre he nome delhuma Nympha,
que Virgilio faz filhando Oceano, ScTethís.

77 .

^^,,^^„^^,

Todas de correr cançaota Ninfa puréi, loq
Rendendo(e à vontade do inimigo^ -

7

Tufdde mifdfoges na efpejfura,

Muem te dife.que eu era o que te íigol

Se to tem ditojà aquella ventura

j

^te em todapartefempre andaçemtg»,
O não na creas^porque eu quando a cria.

Mil vezes cada hora me mentia.

Se ta tem ãitojâ a<jueUa fí»f«>-<*.Tfto'díz pela pou
ca ventura , que eÚe tinha nefte negocio df aniar
como fica dito, ,,,„„\ ,:, ., .:".;"'.Trv'-- ' ", *. .i . .

' >• - -M>.(>
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Lufadas de Luis de Camões Commentados, '

Atada levasiOU depets depreza

Lhe mudajie a venUiTa^& menospeza.

§lít4e neda fiof de oure. Os fios de ouro em , que

hia atada a alma delle trifte namorado eráo os ca-

bellos,chamalhe fios de ouro reluzente para enca-

recimento de fua fermolura.

Ou def^ois de prefa Ibe wuda^c a ventura , & memt

pe[a. Tudo illo íaó encarecimentos de iua pouca

ventura, & dirá, que fendo fua alma fempre carre-

gada,delpois,que tez aflento em iua dama, mudou

a natuieza, Sc fefezleve de maneyia, quefazia,

que fua dama o fofle muyto mais para não poder

Traia (fica,& la man,r'l ^uro he mfo. Alguns icr alcangada.

tirão daqui eíle verlo.querendoo interpretar fora
g j

To a fortuna lhe era adverfa , ufou deite verío, iN ^e.on tu naojofreas 0^0 delia

que tem bem diíFerente fentido,do que lhe dao, & Qufia Virtude de teu gejto linde^^

] Aõcances.que me cancas,&fe queres

^ ^ Fugirme,porque nãop9Jfa tocarte^

Mmhã ventura he tal.que inda que ej^eres,

Eílajaràque iiãopo(J'u alcancarte:

Eípera.queroverjé tu quizeres,

^efubtílmodo hufcas de e/caparte^

hnotaràsnofimdejiefuccejjb,

Tra la/pica è la man,qual muro è meJ(o.

uiiíera, que uuu ci.1 1'"!"'^' --
j

to.por quão pouco venturofoeraem feus amores.

Porque affim comoentreamão.Scaefpiga.que le

quer ceear cora a íouce, não há muro, que lo im-

pidaraíTimíe eonfeílielle tão defdichado emamo-^

res : que náo elperava roeyo algum paraalcançac

relles algum tavor ,
quelhc irapida naoler.cor-

tado com infortunios:como le vé a efpiga apertada

da máo,&: da fouce comique a querem cortar.

Não mefujas^ajjl nunca o breve

_^ ' Tempo fuja de tua fermofura,

§ue/ó com refrear opajfo leve

Vencerás da fortuna a força ^í/m:
^

^

^eEmperadorjCjue exercitofe atfè^be'^

jíquebrantar afurta da ventura^

^e em quanto defejey^me vayfeguindot

O que tufo farás nh mefugindo^

^e amor teferiragentildonzelUt

E tu meefperaràsjè amor te fere:

E fe me efperaSinão ha mais que efpere,

8i

A' nãofugia a hella Nympha,tanto]

Torfe dar cara ao trifte,que afeguia^

Como par ir ouvindo o doce canto

^

As namoradas magoas que dizia.

Volvendo o roftojàfereno,^fanto^ ,

Toda banhada em rifoy& alegria^

Cayrfe deyxa aos pès do vencedor

j

Ghie todo fe desfaz empuraamer.

i"^ §uefamintos beijos naflorefla^

-— E que mimofo choro,que fuava,

^ue dffagos tãofuavesyque ira honefita^.

O mtttt /à farài vão me fugindo. Realça'aqul o ^«e em nfinhos alegres fe tornava,

poder defta Nympha.que fegue dizendo, que náò q ^^^ mais pafsao na manhã^à' nafefta

podendo nenhum Emperador , nem exercito por
q^^ Venns comprazeres itifiammava,

grande, que feja quebrantar a fúria da fortuna
:
io ^ ,^^^ ijg exprimentalo.quejulgais,

ella não fugindo o poderá fazer,porque defta ma-

neyra a vencerá , pois não pretendia outra couia,

íe não enfadalo,& deftruilo.Sc privalo de todos os

I

Melhor he exprimentalo, quejulgale.

Masjulgueo,quem naõpode exprimentalol

softos da vida,os quaes ella lhe podia dar elperádo
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r
^) Oemfte da parte da defdita minha

^

Continuando o Poeta com fua ficção na def-

cripção,rque faz das recreações, & dcleytes, que

os Portuguezcs receberão naquella Ilha , com as

yjemiteaa varie ua anaii-u jn.nu.y varias fontes , & varias arvores . & boninas
,
que

yjemite aa pane aa «<7«ía«
'tPntc- hiaõ achando nella:fingem que eraó vanas Nym-

Fraquezahedarjjuda ao mats potente.
phas,quelheapareci«ôllhefug,aó,paracom ma-

Levafme hum coraçao.que livre tmba, Lr dcfejo^Sc gofto as feguirem,para fe recrearem,

SoltamOy^ correras mais levemente: ^ ref reicarem com fuás agoas,&: com léus fruytos,

Não tecarregaeffa alma taò tne/quinha, &:cheyros. Em efpecial nomea aqui o Poeta a

®«f nejjesjios de ouro reluzmte Nympha Efire , 2c Virp.ilio diz , que era filha do

- « T/r



Cant
OceanOjSc de Terhys.Deofes das aguas.Para raof-

tcarogolto , & apetite com que éíte Portuguez
Leonardo íoy leguindo algiimafreíca fonte, que
mais ihe concçncou.-ôc delpojs que por hum eípeíò
boíqufc alcançou em algum remanío em que ella

aguardou,a hnge que lhe cahio aos pés a Nym-
pha,queeraafonce: cora cujas aguas Tc efteve re-

hefcandojSc recreando,6c bebendo, & lavandole,
& burrifandoíe: eftes laó os famintos beyjos , mi-
moio choro afíagos luaves,5c riiinhos alegres,com
que o Poeta o fígnifica nella oy tava.que íaõ figu-
ras mais accoíTimodadas ao que por ellas fígnifica,

ejia anelemfim^cõformeijã asfermofas
Nymphas^cOj os/eus amados navegates

Os ornão de capeílas deteytofãS^

De louroy^ ae ouroj&flores abundantes:
ás mãos alvas lhe davaõ como ej^ojas-,

QompaUvras formãesié' efiípulantes,
Seprometem eterna companhia^
Em vida^à' morte de honra,& alegria.

Com palavras formaes, (^ e^ipulantes. Entende o
:ontra rio roatriniònial,que le faz entre partes pro-
netendojSc aceytando,que ifto he eítipulação em
5n'e}Co, & affim palavras eftipulantes, faó pro-
nettiraentos aceytados

, quaes finge Ic trattavaó
:ntreas Nymphas , & os Portugu"ezcs : comos
juaesquiz fignificaro Poeta os agradecimentos,
jue lhe daváo pelos goftos.que com fuás agoas,6í:

ruytos receberão naquclla ilha.

HVma dei/as mayor^a quem/e humilha.
Todo o coro das Nymphas,& obedece^

^ue aizemfer de Celo,& Feftafilha,
3 que nogeflo bellofeparece:
Enchendo a terraJê o mar de maravilha
1 Capitão illufire^que o merece.
Recebe aly compompa honefta,& regia, *

Moflrajídofejenhora grandeJS egregta.

fíuma delias wayar.Éntende Tethys fenhora do
nar, & íenhora das Nymphas, a qual como prin-
^pal

, & mayor
, que todas as outras , agazalha ao

l^apitáo mór com grande pompa,& aparato.como
Jcrccncia a huma taó grande fenhora.

6

aVe despQií de lhe ter ditto quem era,
com hu alto exórdio de altagraça ornado

Oandolhe a entender^que aly viera
Por alta influiçãodo imvtQbilfadQ;

o Nono. 2^,
Tara lhe defcubrir da unida esfera^

^

T>a terra immenfa,& mar naõ navegado,
Os/egredospor altaprofecia,
O que efla fua naçaõ fó merecia.

giue deffoif de lhe ter dito t^utm era. Moftra neíla
oytava o Poeta o que Tethis d.lle ao Canicão mór,
& como era alii vinda por ordem dos Fados

, para
lhe declarar os jegredos do mar , & da terra . & o
que defta lua navegação le lhe havia de icguir. E
porquedeftas coufas havemos de trattar no canto
decimo

,
delde a oytava ó.largamente , o r a3 faço

aqui. Imraobilfado, quer dizer fado ,que lenaó
muda. Dos Fados íe veja o que fica notado atrás.
Unida elphera,quer dizer efphera junta, qual hc a
do mar

, Sc da terra , porque eífes dous elementos
ambos fazem hum corpo, quç couía feia ciphe-
ra, fica já dito largamente.,^

TO mandoo pella maõ^o levanteguia
Tara o cume dum monte alto,& dtvino^

No qualhuma ricafabricafe erguia
'De enfiaitoda,^ de ourepuroy&flno:
A mayor parte aqutpajjaò ao dia

Em doce
sjogosj:)' em prazer contino,

Ella nospaçoi lografeus amores.
As outraspellasfombras^entre asflores]

No t^uãlhunta ric» fahrica fe erguia. Efta fabrica,'
eraó os paços de Tethis fenhora do mar , deque
himos fallando, os quaes diz que eraõ de cníl-al, &
ouro puro, & fino,para moílrar fua excellencia, £c
riqueza, & maravilhoíamente nos pinta aqui eítes
Paços, aífim pelo fitio do lugar

, queheo monte
alto , como pelas partes de que eráo fabricados,
comocriílal, & ouro fino,pois peia Tethis fe en-
tende aqui a honra,& virtude,que náo faz allento
noutros lugares, como o Poeta diz abayxo. E nós
diíTemos em outta parte deíie mefmo liyro.
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ASfiafermofará' aforte companhia^
O dia quafltodò eftaõpaffandoy

Numa alma^doce/incógnita alegria,j
Os trabalhos taõ longos compenfando,
Torque dosfeytOT grandesJa oufadia,

Forte,^famofa,o mundo eflâguardado,
Opremio la nofim bem merecido^

Com famagrandeià" nome altOi&fubidõl

^

Vorcjue dos feytos grandes da oufadia. Como fica

dito em algumas partes deite livro os meyos or-
dinários por onde os homens vem a medrar , &
a montar muyto laõ os trabalhos honroios. Os

quaes

' ii
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canio,oytâva 85.

Vê as Ninfas do Occeano tamfermo/as

^rThetis,& allha angélica pintAda,

Outra coufa naô he.cjue asdeleytofas

Honras,que a vidafazemfuhhmada:

ylqueliaspreminências
glortojas.

Os triunfos,a fronte coroada

2). Talma^á Lourosagloriará maravilha,

Efiesfão osdeleytes dejia Ilha.

Eílesfâô oyãdeitesdefia //Ã«, Declarava neftaoy-

tava , & nas que le leguem, o jue pincou poenca-

n.ente acerca defta Ilha. & da ^""l^dade Sc abun-

dância delia habitada de Nymphas taofe. mofas,

fera honra, & premio, que os homens ^avalky-

ros, êc amigos da virtude akançao. E ie o Poçta

fc naó akrlara em algumas oytavas em palavras,

que pudera efcufar o fingimento , efte he poético,

ÔCexcellente ,. como laô todas fuás coufas. Poi

iftofe lhe emendarão, & declararão algumas oy.^

tavasdeftecanto, & com rezaó,porque nenhuma
, „ .. .._™^i «»,n ni-pinnira mais

lympo eílellame, he Cco eftrcUado. Do Olympa

í veia o que efcrevemos no canto pnmeyro, oy.

tava 17. ^o.^^.Soynai aja, inchut da fama. Dafa-

rha. & como os Poetas a pintao com azas
,
le lea o

Que diffemos nefte meímo canto , oy tava 44. Feio

trabalho mm»Jo. O trabalho como hca notado

atrás.hecammho da virtude.pay daboa fama. O
m-ande Pythagoras, comparao caminho da vir-

uide a hum y Grego.para mollrar o Dom,& o tnao

fimdosqueneíta vida trattamos, avivemos: os

que entrâo pelo-eftreyto deite y quehepor tra-

balhos.& perigos, no finT vem dar no largo dcUe,

aonde tudo laó felicidades , & goftos. Pelo con-

trarioos que come-çáo pelo largo ,
que hc^dan-

dofc â boa vida.ac ao ocio cm íua mocidade,, no

fim rauytos enfadamentos,& miíenas.quc he o ef-

treyto do y de lílo hâ hum Epigramma nos opul-

culos de Virgílio , o qual começa : L^ríer^P;íÃ«.

gora dtfcrim»eJeftabicorra. O qua. os cunofospo^

deráo kr para declaração deílc lugar.^

PI

tavasucuc.w.^, w. . .
. ^. .^ f^l y^õeradfcnaõpremios.que

reparte

coufa faz na vida mayor mal , nem prejudica mais i>^
'Porfeytõs immortaes ,&foberanos,

á confcienca ,
que a l.çáo de A utoj-es deprava-

^^^ carões,que esfoço^ arte

dos,& torpes. O que naotao fomente a gente ca ^ . ., - ,.

dos,& torpes. O que naó tao fomente a gente i.a-

úzeradjendo humanos:

aqueUe gra'nde Satyrico ^Perfio Saty ra i. repre- Eneas,& ^mno,^ dous Thcbanos,

hendendS a deíToluçaó , &: defenfreamento dos Qeres.Talias,&lmo,com T)iana,

Romanos em os vícios , huma das couías , que lhe
^^^^ .^^ defraca carne humana,

-
- audiência a obras obfenas ,

&

...„.„.. ^ ;^..,,rmais tacha , he dar auc

a vcríos fenluaes neftas palavras.

Bk neci-M mau proba videat , »ec você Çmnãy

Ipfentes trepidare Tttos mm carmina (umb^mí

lntrmt,& tenero (calpmtur ubunttma veríu.

Vereis , diz Perfio eftes^ que haviaó de dar cxem-

pio aos outros , deleytarfe muy to em ouvir torpe-

Z s ,0 qual queyxume foy de todos os Satyricos

antigos, que bem fentiraó como fe pode verem

luas obras.

.Veas immortalidades^que fingia

,^) Aantiguidade,que os illufires ama,

Là^ eftellante Oltmpo,a quejubta

Sobre as azas ínclitas dafama:

'For obras valerofas,quefazia ,

Telo trabalho immenfo.que fe chama

Caminho da virtude alto.lSfragofo,

Mas nofim doce,alegre,^ deleytofo.

6}«e ai immonalidada cfHe fir>gi». Os antigos ami.

SOS da virtude.^ honra.engrandeccrao
tanto neU

ta vida 03 homens dados a ella ,
que Uic chamarão

©«« hpit£r,MercurÍ0,Thcbo,& Marte.Dos nomes

deftes falfos Dcofes dos antigos temos trattado coi

niuytas partes delle livro Quinno he Rómulo

prhíeyrífundador da Cidade de Roma.Ch.mou.

i Qu.rino , ou de quiris ,
que he a lança entre os

Sabinos , da qual Rómulo muyto ulava ,
porque

era grande Cavalleyro.ou porque fez paz, & con.

formidade entre os Romanos, & Sabinos
.
chama,

do efte dos querites , como diz Ovídio no noi

Faftosnaquellesverios.

Sive c^uodbaíla quiris prifch 'fi
diBaSabinis,

Beliicu, d ido wmt in afira Deus.

Sive ftto Rfli nome» pofuère ^trttei.

Seu mia Romanis jmxerat tile Cures.

OsquLverlos ficáo declarados acim.. Os doil

Thebanos faó Hercules , & Baccho, exccllentei

Capitáes,& ambos naturaes de Theb.s.Cdndeenr

Boecia , eftes tiveraó os antigos também por leu

Deofes. como fica notado em muytas partes dcít

livro.

5)1

As^afama.tromòeta de obras tais,

Lhes deu no mundo nomes taõ efranho



De T>eofes^Semideofes immortals,

\ndtgetes^Htro'tcoSi& àe Magnos:

For tfJOiò vôsyque as famas efiimats.

Se qutferdes no munàojer tamanhos^

Dejpertayjà dojom d9 ócio ignavo,

^e o animo de livrefaíz^ e/cravo.

Afama irambeta de obras taet. A fama não con-

cnte que obra* excellenccs fejáo encubertas,don-

Icdiz, o Provcrbio:Fa»íiií omnta prodit, A faina tu-

io deicobre. Da fama Ic veja a noíla annotaçáo

itrás nelle canto,oytava 44.

Pe Deo(tt fem^deojes immortaes.Os antigos,como
ícacrâctado no pumeyro canto, como era gente

:ega , & errada no conhecimento do verdadeyro

DeoSjôc Crcidor,& náo acertava na verdade del-

ia maicria, dezia mil deívanos nella, & a cada can-

to Icvantavâo hum Deos, Todos elles , ík princi-

palmente os Lacedemonios guardaváo com gran-

de obíervancia hum coítume.que tmhaó por pon-
to de honra , o qual era tazer grandes iacnticios

depois da morte , chamar fallamcnte Deoles aos

que na vida fizeráo obras exccllentcs.Sc dignas de

memoria procurando com fuás forças augmentar
a republica , ÔC iahir pela honra de íua pátria como
Hercules, líneas,Caltor,Pollux, & outros de que
EÍtaôcheyos os livros,8c a cftes chamavaó indtgetei,

^Mafíwdtjí <ígewfej,porque de homens íubiaó aqucl-

le grão.A outros chamaváo Magnos,quc quer di-

zer grandes como Júpiter, Minerva, JVlarte,Mer-

cuno.porque nefta mefma matéria le haviáo aven-
tejados outros.Os femideofes eráo homens,que vi-

vião ainda,& por algumas grandes obras lhe davaó
aqucllc grande nome , clles fe chamaváo tambcm
Heroes , ainda que alguns fazem os Heroes mora-
dores na regiaó do ar, entre o Ceo,6c a terra. De
todos cftes falfos Dcoles,nomes. 6c valias,entre os

antigos , tratta Alexandre ab Alexandro nos leu»
dias gcniaes,liv.6.c.4.& Macorbio fobre o lonho de
Scipiaójliv.i.cap.j. Ócio ignavo,qucr diz«r, ócio
delafado,pelo eftcyto.que faz nos homens, que fe

daõ a cUc , vejaie o que efcrcvemos nefte mcfmo
€anto,oytava55>,

5)3

EToytdenacobiçahumfreo duro.
Ena ambtção tambem,que indinamente

Tomais mil vezes,à- no torpeJIS e/curo
Início datyraniajnfame^^ urgente:
'For que ejias horas vans.ejfe ouro puro,
Verdadeyro valor não dão agente.
Melhor he merecellos fem os ter,

^eJ>oJ[uillosfem os merecer,
*

Melhor be merectllos [em ot ter. Vay por efl:as oy-
tavas o Poeta aconfclhando aos , que governáo as
republicas , náo fejaó ambicioios nem tyrannos,
porquedeftas coufasnáo lealcáça fe não infâmia,
& deshonra,8c que naó le fiera de honras.officios,
*C dinheyro,porque cilas coufas náo daó valor, &
t*i'^ ...

eftima á gente,ncm por íflo he mais honrada ie lhe

falcavirtude.&quehemuyto melhor ter hum ho-
mem partes porque mereça o ouro

,
que telo fem

o merecer.

5>4

OV,day na paz asleys iguaes^coftanteSt
^e aosgrãaes não dem o dospeqiienQS

Ou vos vefti nas armas rutilantes.

Contra a ley dos imtgos Sarracenos^
Fareis os Reynos grandes^& poffantes^
E todos tereis mais,& nenhum menos

^

VoJJuireis riquezas merecidas.

Com as honras,que illujtrão ta nto ds vidas,

Çlue ti grandes naoàemo dos pequenos.Qnz hc pró-
prio da juíliça diliributiva, dar a cada hum o que
hefeu, o que faz bem o Governador, que tem o
olho na jultiça , & trabalha por compnr com %
obrigação de fcu cargo.

EFarets claro o Rey^ que tanto amaes
Agora cos covfelhos bem cu idadosj

Agora CO as e/padas^que tmmortaes
Vosfaraó^como os vofòsja foffados:

Impoffibilidades naõfaçaes,
^e quêquiz femprepode^^ numerados

\

òerets entre os Heroes efclarecidts:

E nejia Ilha de Vénus recebidos.

§lue ^uem ijuiz femfre pode. Dito comum he , 8c

aflas hb\áo:voltnti omnia pojjihiha, tudo pôde o que
quer. Efte dito íe entende das couí^s , que cftão

na máodo homem,Seque pendem da íua vontade,

como he ler hum homem ]etrado,cavalieyro,vir-

tuofo, & honrado, a verdade náo temdeiculpa o
que nefta? matérias íe efcufa, com dizer , que náo
pode,porque vemos hcmés de muy to f racns habili-

dades fahirem muyto grandes lerrados, doutros
muyto engcnholos fahirem muyto fracos por náo
quererem,o que fuccede também nas mais coulas,

qucapontey.

E nefia Ilha de Vénus recehidos.EOiS. Tl ha entéde aqui

o Poeta allegoricamctevpela rcmuneraçáo,& galar»

dáo,q náo talta aos q nefta vida obráo virtudes eí-

clarccidas.Para os quaes Deos nefte mundo,ou no
outro tem guardados os bens,ôc honras,q pelas re-

creações deita Ilha o Poeta quizíigniíicar.De que
fez merecedores, & pofluhidores aquellesPortu-
guezes.q por meyo de tantos trabalhos procurarão
dar principio a amplificação da noíla Santa Fé,na-
quellas remotiíTimas Regiões.Quercndocom efta

conclufaó moftrarnos,q as recreaçóes,que em ef-

fcyto os Portuguezes receberão nefta ílha, q elle

pinta com ficções Poéticas,laó os bes tcmporaes,q
nefta vida náo falcão a quem em obras virtuofas,5c

' grandes íe aventaja dos outros , 6c com os q agora

concluye efte canto , entende os bens cfpintuaes.

U OS
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OS lusíadas
DO GRANDE

luís DE CA
Commentados pelo Licenciado Mamei Corrêa,

A R G U MENTO.
As mefa§ de vivificos manjares

Com as Ninfas os Lu fos valeroíos.

Ouvem de feus vindouros íingulares,

Façanhas,em acentos numeroíos:

Moftralhe Thetis tudo quanto os mares,

E quanto os Ceos rodeam luminofos,

A pequeno volume reduzido,

E torna a frota no tejo tam querido.

CANTO DECIMO.
Neíle Canto ultimo defcreve o Poeta huma Ilha muyto frefcajà qual levou Vénus,

£>s Portugaefes. Tiatta dos Viforeys, Governadores, Capitaens, que na índia ^

j?.".: -jr;oj.-!>

(Cujas partes também deícreve ) íê ouvcrão valerofamcntc.

1

>1

M/isjà o claro amador da LaYijfeã

Adultera^inclinava osanimaes

Làpara ogrande Lago^c^ue rodea

7emitiftâOynosfins Occidentais,

Ogrande ardor do Sòl Favonio enfrea»

C^ofopro^ que nos tanques naturais

Encrefpa a agua ferena^ tÉ de/pertava

Os liriosj&Ja/miííSj^ue acalma agrava,

«ÍÍIO.Í'i l

!^at \i Qtkro amador da Larijfea, Dcicrcve e que rodca.

Poeta o tempo da tarde por hum modo poético,8c

clegante,dequeosPoetasiilaó,att)ibuindoao Sol

carro com cavallos,no qual dá I112, á terras.

/Imaàot d» Lariffea adultera. Apollo, o qual nó^

me os antigos entrç outros daváo ao Sol Lariffea

adultera, Coronis, a qual por lhe commetter adul-

tério , matou Apollo , commo conta Ovídio nas

Mctamorphofesliv.2. Cliamoufe Lariflea,por ler

natural de Lariíla, Cidade de Thcflalia. Ânimaéti

Saó CS cavallos do carro do Sol : os quaes diz que
guiava para o Occidente : & dilo por eftas pala.<

vras : Inclinava os aniraaes là para o grande lago,

lemitipt
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Lufiadas de Luís de Caf^ões Qoimneiitados,

femúliao nos fins occiéntaes. Ttínilúliohe no.

le da Cidade de Mexio na nova HeípanharSc dei-

i fe incicula a Província coda do melmo nome.

'eve antiguamente elte nome , hoje íe chama

lcxLCo,que quer dizer manadeyro.por ter ao re-

or mny tos olhos de agua, 6c tonces manantiais, ^^^^
ue fãzem hum lago de mais de trmta lcgoas,que ^£fíàc^~mãbdU "beoja o claro Gama,
cerca.Todos os Geographos lhe chamao Temi- ^ tauariasfmves,^ divinas,
illão; mus a verdadeyra origem deita palavra Cl-

-t^«^ '.S^"' '«•'7. '^ -»

ida dos Annaes dos Mexicanos,he chamaríe Te-
lOÍtilan. ti. procedeo daqui, que alguns daquelles

ndios Occideataes coniulcarão hú ídolo íeu , on-

le queria lhe fizclleai hum Templo , o qual rcl-

loniico, que em hui^a lagoa, aonde eítiveíle hum
unal, que he figura e"m huma pedra,&; húa Aguea

;aj cima. Acharão eíles íinaes neíle lago aonde

loje he o Mexicojôc edificarão alli,ôc chamarão ao

207

ALly em cadeyras ricâSjChryflalynas^

Seajfentão dousy&dous^amãteyà' dama
Noutras àcabeceyra d^uurofinaSt

Aquém não chega a Egyf>cia antiguafama.

Se accumulão ospratos defulvo ouYO^

Trazidos là do Atlântico thefouro.

Adjuenaocbegatt Egypcia fattia.Pdos grandes, 8c

cuftolos banquetes , qiie Cleópatra Raynha do

Egypto deu a Marco António.

TraziJoi lado Atlântico thefouro.Do monte Atlas

ugar Tenotlitan , que quer dizer , figura em pc- gni Africa trattey no canto fcxto. E porque ena

ha, como diz joleph daCoíla na hiftoria das In- Africa há muyto ouro, como he notório,& Atlas,'

lias , dirigida â Infanta Clara Eugenia. Eíle he o },£ em Africa,daqui diz, que os pratoâ erão de ou-

ago de,-que o Poeta aqui falla,o qual como a ref- ^q, trazido das minas de Africa, que por thefauro

jcy CO noíTo he no Occidcnte,ÔC os Poetas fingem, Athlantico entende. E affim íe ha de entender efte

^uc o Sol íe recolhe neílas partes a defcançar do lugar geralmente , &,não do ouro achado nos

Lrabalho do dia , uladeíle cermode fallar , que o montes Claros de Africa , que heo Atlas. Ainda

Sol le recolhia no México , por lerem do Occi- qup Diogo de Torres na (ua hiíforia dos Xarifes

dente. diga.que neíles montes há minas de ouro,mas que

O grande ardor do Sol Favomo enfrea. He Favo- os Reys de Africa não querem,que febula nellas,

mo vento Occidental, brando, 6c amigo da natu- po,- não fer fua terra por efte relpey to moleílada,

reza, pelo que os Latinos lhe dão efte nome , que gj defejada de íeus inimigos.

quer dizer favorecedorjpeloseftey tos,que na ter-

ra faz. Os Gregos lhe chamáo Zephiro, que quer

dizer, dador de vida. Eftahea rezáo ,*porqueos

Poetas o tazem calado com Flora Deola das flo-

res, porque as detende, ôc defagrava das forças da

Calnia,como o Poeta aqui diz.

Jmqties naturaes. São rios, 6c mares, poraue as

âgoas,quecem,naõ faóempreftadas,mas próprias,

ôc naturaes, differentcs dos tanques feytos per ar-

te, que as agoas, que tem não faó fuás. Aílim cha

Ouro fulvo. Cor fulva, hecordcouro, Sc por

iflo fe chama elle fulvo.

nS vinhos doriferos^que acima

^^^ Ejião naõfò do Itálico falerno^

Mas da Ambrojia^ que love tanto ejiimat

Comltodo o ajmtanwnofeynftterno.

Nos vafos^onde em vão trabalha a lima
rnou os mares Virgílio : Stagna immnfa, lacajjue. (^^^/v^^ eícumas erguem,qtie no Interno
Tanques erandes,Sc lagos. ^ ''^ ^ ' ri,. 1 \^,^^ -^ '. & - . . . Coração movemfubita alegria.

Eherefpa a flg«i»/ére«^.Porqueeftando quieto,?c

fercno o mar no tempo do Eltio.Sc horas da tarde,

o Favomo encreípa as agoas , 6í parece, que as re-

crea,&; defencalmacom íua viração.

QVãdõ asfermofas Nymphas cos amãtes

"Pela màojà conformesJè cojttentesy

Subiãa para"ospaços radiantes ^

Edemetais ornados reluzentes-.

Mandados da Rainha^i^ue abundantes

Mefas de altos manjares^excellentes,

Lhestlnha aparelhadas que a fraqueza

Refiaurem íla Canjada natureza.

Mandados da Raynha. Efta Raynha Thetis fe-

nhora do mar, a qual fazia efta fcfta , Sc gazalhado

' aos Poriuguezes.

Saltando co a miflura da agtiafrtai

Oí vinhos «dortferoi.Tr^na nefta oytava dos vi-

nhos que os Portuguezes beberão nefte banquete

queTethyslhedeu,osquaes diz, quefaziaó venr

tagem, naó lómcntc aos do monte Falerno, mas á

Ambrofia de Júpiter. E i(fo quer dizer : ejlaoem

«w«,faõmuyto melhores.Vinhos odoriferos.quer

ázer vinhos de chcyvo.Falerno he huma parte em
Cimpania , com hum monte do mefmo nome ,

a

qual fe chamou antiguamente Minia , como diz

Micróbio nos SacurnacsHv. 14. cap. 16. aonde há

munas vmhas,quedaó vinhos excellentes, Sc ce-

lebrados pelos Poetas , comoaquifazonofib. E
Plinio na hiftoria natural. Ambroíia, como fica

notado no primeyro canto, diziaó os antigos, que

era o comer dos Deofes , & Níftarobeber. O
Poeta aiuiulbu de Ambrofia, pelo beber, como

LI 2 fizerao



COm doce voz eCtà fubinde ao Ceo

Alt9s varões^q ejiaõpor vir ao mundOf

268 Canto 'Decimo,

fizeráo outros Poetas , ufando deílcs vocábulos a

íeii goíto.tomando hum por outro. E não fomen-

te nefta fignificaçáo de comer,6c beber,mas tam-

bém por aguas de cheyro,& burriíos. Vejale a nol-

la annotação no lugar ailegado. ^^^
g«e love tanto efima.]ove he Jupiter,dÍ2 que ef- Cujas claras Ideas vioprotheo,

tima muy to a Ambrofia,por ler manjar Itu. ^afos ^^^ ^^^^ vaÔ,T>iaphan9,^ rotundo:
onde em vao trabalha a ltma.tLmQnáeí\íi[QsúQ\i. /^ .^ ^-^ j n j
j A A^i ^o , „^<. /•- f ™ r • j j ^uelupíterem aomlhoconcedeo.
dro, ou decnítal, osquaeslcfazemfemajudade "^^ / S > r, ^ ,

]jnia. E aíTira ie deve declarar eile lugar, porque
^mjonhos.&despots tos Reymfunáo

ocriftalhe matéria conveniente ao lugar , aonde y^ticinando o dtp^à- namemoria
fe eftc banquete dava , £{ a quem o dava

, que era Récolheo logo a Nyiflpha a ciara hijloria.

Tethys Deolado mar. Crejpas efcumai erguem. O
noflb Poeta como entendido em todas as matérias, Com ãoce voz e(l4(uhmâ« ap Cco.Reconta o Poeta
também nefta falia a propofito. Porque os vinhos ascoufas, que Tethys cantava cm favor dos Por-
bons quando lhe mefturaó agua , parece;, que le tua.uezes , ouvidas de Proiheo , ao qual Júpiter as

encrelpaójSc fervem.

5

Jlpraticas alegresfe tocavão.

Rijos docesfutisi& argutos dittos.

tinha dito antes , Sc mortrado os retrattos daquel-

]es Pot tuguc2es,que nas partes da índia haviaó de

fazer coutas dignss de memoria, em huma cfphera

a modo de huma redoma tranfparente , aonde

Júpiter lhos moftrava.Idéa he palavra Grega.quer
^ue entre hum^Ô" outro manjarfe Uvãtavào dizer retratto. De Protheo fe veja a noífa annoca.

'Defpertando os alegres appetitos.

Mtificos infirumentos nãofaltavaõ^

^taes noprofundo Reyno^os núi efpritos

Fizeraõ defcançar da eternapena

Com a, voz dj huma angélica Syrena.

çaõ no canto pnmeyro , oytava 19. Globo he ef-

phera. Chamaihe vaó , porque naó tinha outra

coufa le naó aquelles Cavalleyros. Diaph ino por

fer tranfparente , & rotundo por fer redondo.

Nympha,hc Terhys,a qual diz o Poeta,que canta-

va íiiante dos Portuguczes as couias que Protheo

delles lhe havia dito. Do qual fingimento toma oc-

^l^aes no profundo Reyno 0$ nut efpritoi, Fiztrao def- caíiáó para trattar das coufasjque na índia íizeraõ.

fçançar da eterna pena. Para encarecimento da me- Reynó fundo , he o marjaonde Protheo habitava.

Jodia,& inllrumentos de mufica,que as Nymphas
tinhaó para feftejar os Portuguezes diz, que ate os / 8
danados do inferno puderâo ter alivio da pena '

.

eterna , em que eftaváo, ouvindo efta mufica, tal T\ 1^ Ateria he de Cothurno,& não de Soco

era a confonancia dos inftrumentos , & voz de hu- xVl/ y^que a Nytnpha aprendeu no i?fimê/9

madasNymphas, que cantava, à qual pela cxceU ^ual/Topas nãofou&e.ou T>tmodico*
lencia da voz chama Serea. Efta era Tethys , & £^fLos Theaces hum,ouiro em Carthage,
cantava o que Protheo lhe tinha dito íobrea via- ^ i- • i r> 11 \^ * • _..^y.que fioinco me iinna aiuo lODrea via

gem , & eftada dos Portuguezes nas partes da Ín-
dia , o que tudo o Poeta aqui vay relatando. Das
Sereas íe veia a noíTa annotaçaó no canto 5. oyta-
va 88.

j4qii minha Calkope te invoco^

Nefte trabalho extreme,porque empago

il/á» tornesjdo que efcrevo^^ emvãopertende

goflo de e/crever^que vouperdendo.

Matéria he de C4thurnOi& não de Soco. Golhurno
Antava a bella Mufa^ ^ c'o os acentos he calçado de homem , como o noflb borzegmm.

.^ ^epelos altos paços vaÕ fòando,

Eyn confonancia ygual.oí inftrumentos

Suaves vam a hum tempo conformando,

Humfubitoflencio enfrea os ventos

^

/

Efaz ir docemente murmurando^ j
^s aguASi&nas cafasnaturaes I

adormecer os brutos an imaes, '

adormeceras brutos animaes. Era tanta a dfçura
da mufica de Tethys, que fazia acalmar os vintos,

deter as aguas , & adormecer os animaes fm fuás

covas, ÔC lapas, que íaó as cafas,que a natu/eza lhe

deu*

trajo que ufavaó os lenhores antigamente , ôcde

que à fua imitação íecalçavaó os que reprelenta-

vaó as tragedias, nas quaes propriamente le trat-

taó coufas de importância, Sc tocantes a Príncipes,

& Sefihores grandcs,daqui Cothurnofe toma por

eftilloalto, Sclubido. Socohepropriamentecha-

pim , calçado de molheres , & porque nas Come-
dias le tratta de brigas, arroydos, 6c embrulhadas,

de molheres , Sc de luas gritas, daqui fe toma loco

pela Comedia , Sc pelo cftilo bsyxo, qual he o que
nas Comedias fe tratta,como o toma aqui o Poeta.

^ual Topai n«íofoube.ou DetKodoco.Yo^às foy hum
grande muficoem Africa, Sc rangedor cxccllentc,

Dcmodoco outra , da Hha dos Pheaces , que he a

qoc



que hoje chamamos Corfu , & outros Coreyra.
Dcfta Ilha foy Rey Alcinoo,o qual como diz Ho-*
mero na OdiiIea,que por ordem dos Latinos he o
hvro oytavo , aportando Ulyfles a lua D ha depoi»
deter paííados grandes trabalhoso agazalhou.Sc
em humbanqucce,quelhcdeu cantou Demodo-
co , como no que Eliía Dido deu a Eneas cantou

Lufmâasde Luis de Camões Commentados. 269
Também Luis de Camões a divide em quatro nu-.
tes nefte lugar , conforme aos quatro tempos dõ
anno

, primeyra idade do veráo he até os vinte &
cinco

, a legiinda
, que Te compara ao eftio até os

cincoenta, à qualchamão confiílencia, porque
nella eftá hum homem em fuás forças, a do outo-
no,que he aíé os letenta , na qual idade fe colhe ià•V A jr u r i r, r. ""'T"^ "^ "'*- '^'"CLciua, na qual idaJe le colhf» AYopas Affim que hum mufico deftes foy muyto o íruyto da vida , & a do inverno.que he"; , ^^

j^amado entre os Pheaces, ÔCoutroem Carthago, chamamos decrépita. O Poeta viafe em idade^deSc dixaoui o Poeta Dará pnrarprim^nr^ r^a ^../: ._ í „ ,
vj4ic cm laaue ue

Bc di2 aqui o Poeta para encarecimento da rauíi-

ca, 6c eftancias , que Tethys cantava
, que nunca

Demodoco, nem Yopas virão lemelhante letra.

Aiiiii minha Calliope, te invoco. Torna a invocar
1 Mula Calliope , como coílumáo os Poetas he-
•oicos tazer pelo meyo de fuás obras , todas as vc

quarenta annos,ôc mais, & não muyto favoreci-
do dos Principes, merecendoo elle tanto, canlado
das armas

, 6c enfadado com as letras
, pelo que ti-

nha neceífidade de favor
, para coníeguir fi,a em-

preía,& por iíTo invoca a Mufa Calliope, que lhe
dè novas forças.ôc ajuda. Rio do efquecimento he

jes
,
que entrao em nova matena

, & difficultoía. o Letheo, como Hca dito no canto primey'o oy-rrabalho extremo chama o Pner. . .....,,..„,„ tavaj^-Os defgoftos, & pouco favo? o rebôt.vâo.
rrabalho extremo chama o Poeta a eíte ultimo
:anto , ao qual dá eíte nome por razão da mate
'ja, que nelle ha de tratcar.

Vy^õos amos decendo^&jà do ejiio

Hàpouco quepaffar até o outono:

afortuna mefaz o engenhofrioj
Do qualjâ não mejaõio,nem me ahono:
)s defgofíos me vão le-vando ao rio

Do negro ejquecimento^à' eternofono*.
Mas tu me dâ que cumpra^ôgrão Rainha
Das MufaSyC^o o que quero à naçaô minha.

Scfaziáocíquecer do que havia de dizer, como fe
fora morto. Raynha das Mufas he Calliope, & co.
moa tal mvocáo lempre os Poetas heróicos. Das
Mufas le vejaa noíla annoraçúo no primcyro can«
to,oytava 4.

IO

CAntava a bellaTieofaMue vlrtao
^0 tejOfpeío mar que o Gama abrira^

y^rmadastque as ribeyras vencerião,
'Por donde o Oceano Indicofu/pira:
E que os Gentios Reys,que nao darião
Acerviz, fua aojugoaferro,& ira

'Provarião do braço duro/£ forte^
Vao 01 anno, dtcendo. Entre os Varões doutos Atè rendtrfe a eUe.ou togo à morte.

lOuvcvanasdiviloesdasidades.Os Médicos as di- .

» 5 « *•
..

idirao em quatro partes
,
conforme aos Quacrrt' /-.„,... t ;; r. /- /-. -r- r.

empos do anno,teído também refpeyto aos qua. \..TJ'a"^'"^*' ^A"'
tethys cantava

ro mtemperamentos do corpo humaL?Hn\T A^T a^T ^"^ '^'^«^P^'•^^« '^^ O"/'
:rates nos aphorir.rios em puerícia , ado elcenc.a' r ' ^°!;° ' ° ^'^° '°'''''

'
P'' ° ^'^ ^^^^ °"^^^

^ velhice. Aonde Galleno leu coimen do" £ H.tnT' V ^'''""^''
"'^^T ?''' ^' '^'''''

»utroslhearrí>rpnr;í^ ^ \
'"'"cntacioi

,
õc da índia, armadas, que a conquidarrao, o que en-

us?&adec;^^^^^^^^^
''^^' poraquellas palavras. Por onde o Oceano

ippocmesc^^^^^^^
Indico luípiía

, porondeo mar da IndiapaHa. E

dolefcencia de vinr.^ ^ ^."""'^ ^ ^°' Portuguezes á Ind.a
, muyto tempo antes ef-

juventus deLlnífi^ ° ""''^''"^ tava denunciada pela Sibylla,fegundo a opinião

yto c n icn a a conffft.T'°T "' ^"'''"" ^ ^' ^'§"'^^- ^ ^^^'^ "° ^""° ^^ ->"' quinhentos &
sfcnentaapdmaíri^ ^V^^S' ^'""="i.^

^^é cinco, leisannosdepois dodefcobrimentoda In-

eaSepitT ol ."'''^°u'^'^'"''P^''^''"'^
dia.havendo treze,quc reynava o feliciffimo Rey

Íamos f a dividVm i
'^"'^ ^' ^ "í"'^^* "^"^ ^''j'^ ^"""^ ^'"«^'

'
^«^ "°^^ "^'^^ do mez de Agofto na

•te annos t^uert?, !S ^'"^' '"^',"?*' ''' °' ^'''"^ ^^ ^'"^'"^ ^^ '^"g° ^^ '"^*- ^°'^<' ^chídas trcs

cé vinte & cu.r
°'

q'íf
orze, adolefcencia columnas de pedra quadradas.com let reyros Ro-

WatéosHn
'"""""'"'

^''^''^"r"''^^^ '^^"°^' «inda que duas le não poderão ler, porei-

'it rjal^nr^'' P"'r ''"'^"^"^^°^^^^- tara letra gaRada do tempo
,
6c huma tinha huns

idrFftaií.7r T'^'*''"'P''^''^'°^'"'^^ verlos Latinos
,

os quaes fe lerão com trabalho,da Efta idadc he conforme aos Aftronomos,os com hum titulo.que dizia:
uacs a dividirão cm fcte partes,conforme aos fete
anetas do Ceo, aos quaes dizem «ftar fogeytas as SthiU, vaticinium occidiu ãecretum.
laaes como a infância â Lua.puericia a Mercúrio

ÍiTMa?trnL^'"';'''r'"r"'^'°^^
Prophecia de Sibilla

,
feyta para os moradores d*'a aMaite,aprima feneclus a Júpiter, a decrépita Occidenteeraõ os feguintes;

ísaturno. Outros a dividem de outra maneyra.

Volvtutur



CantoDeclmo,
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Volvmtur faxa, hteris, & orãim nSlii

Cum 'vidcai O) tens Occidentíi opes:

Mtrcèicomrmuyitfuai ute^^e fibi..

Os verfos não eftáo muyro certos , &acau(a he,

porque le não poderão ler melhor,&c alguns fica-

rão Dor elcrever ,
por fe não poder ler a letra. A

declaração he: licvolverleaóas pedras comas le-

iras direytas,5ccniovdem,quando tu Onenie vi-

res as riquezas do Occidente:o rio Ganges, Indo,

êcTcjo (íerâcoura maravilhola)trocarâo entre li

luas mercadorias. Querem alguns, que ctlcs ver-,

fos foráo achados poucos dias antes ,
que l aulo

Coelho chegafle a Cintra, como rfizCaftanhcda:

faõ muyto celebrados em Itália, & outras partes,

aonde há gente, que fc preza de faber: & era Por-

tuaal,a quem toca a honra delia antiguidade,pou.

cofhàquetenhão noticiade-Ua. Affirmando Pe-

rro AppianoMathcmatico,no leu livro.aódetrat-

ta dos letreyros antigos da Europa, logo no prin-

cipio , que eile vio as columnas com feus olhos , ÔC

leo os verfostde que fazemos menção, eíci^itos em

caracteres Romanos. E com tudo iftoháPortu-

guezes ,
que movidos pelo ditto , não ícy de que

Italiano, fazem pouco cafo defta antigualha, & a

tem por mentira : dizendo , que foy invenção do

Senhor daquella terra,aondc le as columnas acha-

rão. Dito ,
quanto a mim ,

que íe poderá clcuíar.

Nem há homem tão ociolo , nem os moradores

da ferra de Cintra faõ tam eftudiofos , que po-

de flem fazer coufa ícmelhante.

I I

C^
Antava de hum, que te nos Malabares

_j ©o fummo Sacerdócio a dignidade

j

§lue(òpor não quebrar c^osjigulares

Barões i os nós que dera de amizade:

Sofrerafuás cidadesy& lugares^

Com ferrojincendios,Irajé' cruel dade

Ver deftruyr do Samorim potente;

G^e taes ódios terâco^a nova gente:

Cantava de hum. Os Reys de Cochim ,
que hc

dezanove legoas de Calecut forâo muyto'amigos

dos Portuguczes : o que foy caufa de p Samonm

l^ey de Calecut ajuntar grande exercito , & en-

trar em Cochim, & deílruhilo. Efte Rey de Co-

chim de que o Poeta aqui talla , chamavafeTn-

umpara. Diz ,
que tinha do fummo Sacerdócio a

dignidade, pelo coftume daquella terra, que ne-

nhum Rey pode fubir a dignidade real fem"pri-

meyroíer Bramene, que heo nome dos Sacerdo-

tes entre elles; Sc feyco R cy,. fica JLYmo Sacerdote,

como diz Joaó de Barros liv,s>,i.Decad.c.j.

il

E Canta como làfe embarcaria

. Em Belém o nmedio dejie dãno^

Semfaber o que em fy ao mar trariat

Ogrão Tacbeco^AQhilks Lufitanoi

Ofefofentirão^quando ouraria

O curvo lenho^em o fervido Oceano^

Chiando mais na agua os troncos,que gemerem,

"Contrafiia na turezafe meterem,

E canta cemo lã fe tmbarcana , m Belm ,
&c.

A caía de Nofla Senhora de Belém ,
que hoje co-

nhecemos por hum dos íumptuoíos Templos , Sc

cxcellentes Edifícios do mundo.foy primeyro hu-

ma pobre Hermida ,
que o Infame Dom Henri-

que mandou fazer nò principio deftes defcobn-

mentos, para os oiie houveílcm de navegar, & to-

mando a Virgem Nofla Senhora por íua ajuda-

dora,& defenlora.intitulou cfta cala de feu nome:

na qual eftaváoióiTiciite quatro . ou cinco Reli-

giolos da Ordem de Chnfto,de que elle era admi-

nifti ador, para lacramentar aos navegantes, & lhe

dizer Mifia,íeporcaufa do tempo fe detiveflcm ai-

]i alguns dias. El-Rcy Dom Manoel a ennobre-

ceo depois , & a poz no eftado, em que agora eíta,

depois que vio Vafco da Gama cm Portugal com

boas novas do intento ,
que pretendia ,

que era o

deicobrlmento da India.E porque o Infante Dom

Henrique tinha dado eUa Hermida aos Religio-

fos de Chrifto com as terras , U propriedades adja-

• centes ,dotadas ao Convento de Tomar,cabeça da

dita Ordem. El-Rey Dom Manoel deu por auto-

ridade Apoílolica ao dito Convento á Conceyçao

de Lisboa, que havia towado aos Judeos.que tora

caía de fua Synagoga. E como efta cafa de Nolh

Senhora de Bclem ellá fita no lugar chamado anti.

sãmente Reftello.dondc partem todas as armada

para fora. Diz aqui o Poeta, que em Bekm fc apa

relhava o remédio contra o dano, que o Samorur

havialeytoa El-Rey de Cochim,queymandolh(

: a terra ,& lançandoo íóra delia. O remédio toy (

arande Duarte Pacheco Pereyra , o qual foy poi

Capitão de huma nao da conicrva de trcs ,
que (

grande Affonço de Albuquerque levava,5c de qu*

hiaporCapitãomór.
, .„ t. /-

Pachec» Achilki Lufitano.Yoy AchilkshumCa

valleyro Grego muyto celebrado , em cujo lou

vor fez Homero a lua lliada, afíim como VirgilK

a Eneida em louvor de Eneas. E porque Duart

Pacheco foy muvto esforçado Cavalleyio ,
Ih

chama aqui o Poeta AchillesLuhtano.

OvcfelentirSo, tjuando entraria. Hcencirccimen

to arande do valor , & CivalUna de Duarte Py

chêco,& mais Portuguezescujas torças. & valer

tia fentiráo logo os MaUbarescm fe os Portuguf

zes embarcando , & o mar furioio lhe conhecer)

íupenoridadc , vendo o pefo delia gente fazer hi



- Lujiadas de Luís de Camões Commentados,
3 nãos ao fundo

,
tanto contra vontade das aeoas li^^^-^u^^ . i - ^

: natureza do pao , que he eftar fora da agoa^ ' Mn í ^^^;f^<?"''
^''f,

^^^'''^>
^ ^ ^ lourospormarfienttos ^ella terra.
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1 3

^sjà chegado aosfins Orientais
E deyxado em ajuda do Gentiê

leyde CochimiCompoucos naturais

^

los braços doJulgado^é" turvo rio,

'desbaratará os Mayres infernais

lopaffo Cambalão,tornandofrio
yefpamooardorimmenfo do Oriente,
[ue verá tanto obrar tam^oucagente.

Maijà chegado. Chegado Duarte Pacheco na
mltrvado grande Afíonço de Albuquerque a
ochim

, de coníelho de feu irmão Francifco de
lbuquerque,que hia na meloia armada por Capi-
o de outias três naos.ficou em Cochim cora hu-
anao, & duas caravelas, com noventa homens,
guma^^artelharia, & munições, para defenlaó, &
uda d''El-Rey de Cochim, contra o qual era cer-
hir o Samorim de Calecut cô grande exercito,
omefta pouca gente desbaratou Duarte Pache-
loSamorim cora muy£osRcys,que o acompa-
laráo nefta guerra, fazendo nelles grande eftra-
> ,
como Ic poderá ver cm João de Barros na pri-

èyrá Década liv.4. do c.s. até 7. aonde fe relatáo
das as vitorias,que Duarte Pacheco houve con

f^srio R,j, de mpar,é- de r<í«or, Bipur.&Tanor faâ
'ugares na cofta do Maiavar.

Oaifmas de Narfmg^. El-Rey de Narfinga tem
na coita do Malabar muytos portos : como Bati-
cala,Bracelor,Mang3lor,5c Bacanor.Vejafe Calta-
nheda li v.2. c. i. aonde tratta largamente de Nar-
íinga. Vejare também a noiraannotaçáo no cant»
fetimo.oytava ai.Tera Narfinga ao longo do mar
muytas povoações , & ao longo de grandes mon-J
tes,& ferrasjdonde acudio muyta gente cm favor
do Samorim,como de Rcpchm,CiJrlor,Cotogam,
& outros muytos lugares, quenomeaCaíianhe-
da.

D*ambai as kjs imig*i. As leys duas inimigas da
nofla.íao a dos Gentios, ôc a dos Mouros,as quaes
nações ambas fe ajuntarão por mar , & terra con-
tra os noíiosjcomo diz aqui o Poeta.

"*

5

Todos outra vez. desbaratando,
Tor terray&mar^ogrão Tacheco ou/adoA grande ynultidào que hira matando^

A todo o Malabar terá admirado:
Commeterà gutra vez não dilatando

,^„. .^.„.,, r«v.w^cu uuuvc uun- ^ Gentio os combates aprejfado^
a El-Rey de Calccut.He Cochim huraa Cidade Injuriando os/eus,fazendo vetos
> Malabar dezanove legoas de Calecut

, para a Ém vaõ aos Tieofes vãosJurdos,& immotos:
nda do Sul.-eíta em nove grãos da parte do Nor-

" fj *

ifíom que l°c!dade fic^^™ T^hf^^
^' ""^^

.
" ''^'' '"''' "'^ Je.iaratand. Duarte Pacheco

:^^:^Zlvít^^^^^^^^ ^^m" ^f
^^^^- '-^ ---o Samonm no paflo Cam.

>m Dorto o Qual fe [J/lFçLZa ^ ' ^

^^^^°
' ^ r'""^*'^^ ^'^y hum Domingo de Ramos a

amS o Poeta fataHo n n "° '
'"^ ^^"'^ ^'^^^^^ ^' ''^''^ ^' "^í' quinhentos & quatro. A

reanoS^I^n7cS?^f^^^^^ T^^^^'' ^^'''
' ^^^^T^No paflo Cambalaõ. He Cambaio huma pequena culThe d^tS oov

^" '.'^ P/'°'^T /''
ha junto a Cochim

, na qual eftava hum fenhor Tal .1 '^l^í^íli^^c
P°"°^Ç°"^'- ^"^«""«'^^ " /f«

'

imigo do Rey de Cochim,pela qual dava entra-
i ao bamorim contra elle , mas náo lhe fuccedeo
.mo cuydaraó

, porque foráo desbaratados trcs
:zes por Duarte Pacheco

, icm lhe valer infini-
ide de gente por mar,& terra.

14

'^ Hamarâ o\Samorim maisgente nova;
^j Virão Reys de BipurJ^ de Tanor^
)asferras de Marfmga^que altaprova

'

'fturãoprometendo a feufenhor:
arà que todo o Nayre em {imfe mova^
'uéenire Çalecutjaz^& Catíanor

Ifto diz , porque o Samorim trattava mal de pala-
vra aos íeus

, lançandolhes em rofto o esforço dos
Portuguezes.como conta Caftanheda.

16

TA' nãú defenderafomente ospaffos.
Mas queymarlheha líigares,templosjcafas
Acefe de ira o Cão^não vendo laffosj,

Aquelles^que as cidadesfazem razas:
Farà,que os feus de vidapouco efcajfos
Cometão o Tacheco^que tem afãs,
'Por dous pnffos num tempo ,mas voando^
T>^ bum noutro,tudo tra desbaratando

Mai ^uej/marlhe hâ lugarét. Náo fe tòntentava

Buarto

%-\\i\

1/4 vj



^ Canto T>ecmi,

Duarte Pacheco com fe defender d'El-Rey de Tara íhe abalroar as caraveUsi

'

Caiecut', mas o dia ,
que entendia nào haver com- &^e atè íy 'vãolbefOYaCOmetelas.

barc entrava pela terrados inimigos , 6c deftru-
, « ^ . ^ r t^ . a

h a he as povoacóe:. For dou. fajjou Eíle combate Ma, com tuieent^ .
/*'''

T>^^ ^"^ '°\'"

ôv em dia de PVchoa , no qual cuydou o Samo- combates ,
que Ll-Rey deCalecut deu aos noflos

limnrendcr Duarte Pacheco , Sc líio mandando nenhum os confundio mais
,
que dle,a que o noL

ictcn ta Paraos íobre a tua nao, para que occupado ío Pce ta chama o fetimo , con)0 a Tethys cantava,

mfto , 6c indo acudir á nao le dcicuydaíle do paíio. Fizeráo oyto caftellos de madey ra muyto altero-

Eftcs Paraos forâo por hum efteyro de mar íem los fobre Paraos, Sc com muy ta gente, & artciha.

ier viilos de Duarte Pacheco ,
pelo qualcftcyro ria, que foy invenção de hum Mouro pratico, &

poderá o Samonm entrar com menos refifttncia, engenhoro,que le havia achado em muytas partes

^asnâoofazia, porque haviáo porinjurm entrar pornome Cogeale. Efta invenção foy para afer

poroutropaílb , lenáopelo deCambalão , que rar as nãos caravelas , diante dos quaes huogran

Duarte Pacheco lhe dcfcndia.Mas Duarte Pache- des bailas de fogo ardendo ao pe de cento íc de;

cedeu tai manha, queacudio a huma, £c outra Paraos cheyos de gente, ôc artelhana, 6c muyto

rarte com muyta dilmencia , como diz aqui o delles encadeados. E detrás defia maquina cen

* ^ .9 Cattures pela mefma ordem, 6c oytenta lones dl

coxia larga,com muyta genie de peleja,6c tiros. E

por guarda defta maiinada os oyto caftellos , tud<

ifto venceo , £c deftruhio Duarte Pacheco, com :

ajuda de Deos , em dia da Alcençâo de Noílo Sc

l^oetajSc desbaratou o b-n orim.

17

IràãirtoSãmoYymyforqueempeffoa „j

Veiaa bâtalha^e osfeus esforce,eanme nborJeluCh.i(lo doditoanno. Os curiofoslea.

' •> '

cftascoufas mais largamente em João de carros

liv .7.cap.7»&. 8. 6í Caílanheda liv.i.cap.(56. até ^\

1^ Ela agua levará ferns defogo

r^ Tara abrazarlhe quanta, armada tenha.

Mas hum tiro,que com zonido "voa

'De fa>^gtíejO tingira mandar fuhlime,

Jâ não verá remedio^ou manha boa^

Nem forcalque o Tacheco muyto ejiime.

Inventará trayçoes,^ vãos venenos^

Mas [emprego Leo querenao,farà menos.
Mas a militar arte,tí engenhoylogo

Virão Samerim. Em hum dos combates, qnefoy Faràfer vã a braveza cem que venha.

Jejar,animandoos, 6c íazendolhes grandes promcl- >. ^ efieme apalma a todos toma,
fas. Fizeráonefte combate os Portuguçzesmara.

^J^ JJl-^^^^^
viIhas,raataráo muyta gente, 6c meterão no tundo C^ ftraaemva tt^^^u j

vintcScdousParaos.Al^íi&flwíJro.IndoElRey de
iía- r,- ck,i/

Calecut defelperado fugindo ao longo de hum Tela agca levara ferrai ãefog». Eftasfa«asbal(i

palmar , defronte das Caravelas. Pedro Raphael de fcgo de que o Poeta falia na oytavR paflad

Capitáodehuma , lhe mandou atirar com huma Jogo Mareio, hejogo de Marte, que fao bngas.í

bombarda, que lhe matou treze, 6í hum delles tão guerras,como hca dito. -

perto d^El Rey,que o falpiccu com o langue.Pe- Qhcga a 4e. Efte heo grande Duarte Pachcc(

lo que El.Rey le baqueou do andor com grande de que vay fallando neftas oytavaeí

medo, como refere Caílanheda liv.i. C.75. Jwví»-

í/jràfrflifoei. líto, diz, porque quando ©Samonm IO
le defeneanou.QUe náo rodia fazer rrial aos Portu- 1 ^ n r n . »

£uczes pCforça' 6c a" fas, determinou fozelo por p Orque tantas batalhasfu^ntadas

nianha,peytando alguns Nayres.que os mataíTem, 1 Cam muytofCUCO mais decemfoldados,

lançandolhe peçonha no comer , 6c beber , 6c fez Comtantas manhas,& artestnvttitadas,

outras invenções diabólicas , que refere Joaô de Xantos cães não /mbel/esfrofligados.

Barros na primeyra Década I1V.7. cap.(5. Ouparecerão fabulas fonhadas

,

18

QVe tornara a vez-fettima cantava^

Telejar c'o oitivííio,& fvrte Lvjoy

M que nenhnm trabalhopeját^ agrava

j

Mas com tudo efie fò ofaràccnfujo.

Trarápara a batalha horrtnáa^iò bravay

Machinas de mudeyiosfora de ujo^

Ouparecerão fabulasJonhadas,

Ou que os celejtes coros invocados

'Decerão a ajudalo^à' lhe darm
Esprpjôrçajardíl^í corafãâ,

Jantoi cães nJfo\imhellet frofligaáoí. Chama ai

Malavares câes,6c com muyta razão- Náo imbe

les, quer dizer csforçados,6c valentes, porqu«c(

mo hoje labemos por experiência pelejúo co

muyt



muyto animo. Profligagosjquer dizer vcneidos,ôc
deftruhidos;

Lufíaàas de Luis de Camões Commentãdos,
'^n

2,1

^elkjquenos camços Marathonios

deyra,eíle mancebo deu grandes vozes,& brados
aos Romanos

, que hiaõ bgindo, que Jheacudif-
lemj&ajudariem adembara ponce,dos quaesnâo
vierâo mais

, que doas homens nobres , ham por
nome Eíjíurio Lucrécio, &oui:ro Tito Hemuiio.

Ogrãopoder de 'Dário dejtrue/B rende Ettando a ponte quaíl derribada fezHo
Ou quem com quatro mtl Lacedemomos
Opa(fo ãe Termopitas defendei

Nemo mancebo Locíes dos Aufomos^
^e com todo opoder Tufco contende

Em defenja dapontejOU ^tnto Fábio
Féiy como ejte na guerra j-orlei&fabio.

laciocom
léus companheyros, que fe paírafiem

, & Te puíef*
fem em k\vo , ficando eile fó. E depois que feus
companheyros eíiiverúo em lugar feguro , deu
Horácio com a ponte no rio , lançandoíe nelle, o
qual paflou a nado.tirandolhe os inimigos muy tos
dardos.rettas.&pedras.masellefahio laivo. Os da
Cidade agradecidos de hum tão grande beneficio
lhe fizcrâo grandes honras ,& lhe levantarão hu

-

4i:jmUe,^ut noi campos Marathonios. Efte he Mel- "^a eftatua em memoria de tão grande feyto. O
ciadesvalerofiffimo Capitão dos Athenienfes

, o que tudo conta Titolivio na fegunda Dccadaliv»
qual desbaratou nos caa)pos Marathonios da re- a-cap.j. Poder Tufco, he o poder de Poríena Rey
gião Attica dCíGiecia a Date Capitão de Dário ^^ Tofcana, a que os Latinos chamáo Tufcia.
Key dos Perlas , ÒC lhe matou , como diz Valério Oh ^mtoFahio, Eítefoy Quinto Fábio Maxi-
Maximojhv.ó.trezentos mil homens, & como di- mo Di6iàdor,o qual como contaTitolivio na tcr-
zciíi outros trezentos & íeis mii,o qual Date com ceyra Decnda liv. j. c. 5. 6. & 7, iem dar batalha a
hum poderofiflimoexercuodeftruhia,jÔ£laquea- Annibal o ij;azÍ3 aliado ,& morto , canfandoo , 8c

dctendoo com ardis , & cautelas
, com a qual in-

venção o deítruhio. Donde diz Propercio nas ele-
g\^i\vtciricc(que moras Fabij^z% tardanças vencedo-
ras de Fabio. Todos eftes tão nomeados Capitães
diz o Poeta.que fe não haõ de comparar com efte

2Í2,

va toda Grecia,como conta Heródoto, &L Fulvio
Lucino no feu livro dos Elogios dos Varóes illuí-

tres iogo no principio ,j aonde tratta muy tas pro-
ezas deite Mclciades.

0« (juim com ijuíttrg mil Lacedemonios, Em Mace-
dónia legiâo ae Grécia eíta hum monte por nome nofiò Duarte Pacheco Pereyra.
Oeta muyto alto,o qual faz hum paílb muyto ef-

treyto , 6c trabalho(o aos que caminhão ao longo
da praya para a Cidade Locros. Pelo que aflim
peia eítreyteza do lugar

, queentre os Gregos Te Tl ,% A^ neflepajfo aNymphao fomcmoYê
chama Pyla.como por huns banhos de agua qucn- XV1 AbdxandoJez.roucoJè tntnllicião
te

,
que naqueiie lugar eltão

,
le chama rnermo- Q-^ntundo em baxa VOZ, emvolt^ em choro

pyla,paiavracopolLadetherm£e^thermarum,ci laó n /r».»,j,w* -,^/^,^« / j j
CS banhos , & iíyla: as eltrey tezas . & apertos de

9,^'"''!'^' espjtjmal agradectdo,

qualquer cou!a. Hoje le chama eíte lugar de ai. Yf^^^^^f-JH/f^We nocoro

guns tcrremoto,dc outros boca de lobo,pela afpe-
^^^"^ Mujasjeràsfempre engrandecido^

reza do pa^o,como Ic pode ver cm Ortelio na lua ^^ ^^ ^^
"^^ft^ abatidos -bravo Marte,

Synonimia Gecgraphica na palavra Thei mopyla. AqutUns com quempodes conjolarte,
Eltepallodefendeo LeonidasReyde Lacedemo- " • s,^«ft-
nia,de humgrandiíTimo exercito de Xerxes Rey Bdiz^ario Jiffe^^ut mtero, &c. Efte Belizario foy
Cos Hei las, que levava mais de quinhentos mil ho- Capitão de Juítiniano Empcrador , cujos feytos
diomens,iomente coin quatro mil Lacedemomos. conta Pedro Mexia na lua hiftoria imperial , logo
con.odizJultino.Eíte Leonidas foy o primeyro no primeyro capitulo. Faz o Poeta aqui memorií^
^ue auie hum dito uo celebrado, & que muytos delle,pavã moftrar 3 pouca conftancia dos homens,
jne tui tarao:iWfl/9 ctrvorum agmen duce Leone,cjuum & a pouca fé,& lealdade,que rem,a quem os krvc,
-Ltonum agmen ^«« cervs.Mais qnero hum exercito & acom^íanha em fuás ncceíTidades , & rtiorre po^
úc cervos com hum Capitão Liáo,que humexer- leu ferviço, como foy efte Belizano, oqual con-
cito de Lioes com lium:Capitâo Cervo. quiftou Africa em piraco mais de qmtro mezes.
: Nemomaticel^otoclesdo, infamo,, §lue caw tod, is Houvegrand^ vittoriasemaPtrfia, Sccm italia,
fodtr Tufco contende. Aulonia ie chama Itaiia, e.ntrc & pagoulhe Juftiniano com o prender » & defter-
outro* muytos nomes, de hum Aulomo,quea go- rar.O que luccedeo também ao nofto Duarte Pa-
vcrnou. O mancebo Cocles de que aqui falia o checo , que havendo pouco tempo, que El-Rey
1 oeta, •foy hum Horácio Cocles , o quaUaono, Dom Manoel o levara comfiso dçbayxo de hum
que os Romanos íe ifentàrâo dos Reys pela ty- palleo, em huma prociílaó daSè até S.Domingos,
r^nnia,&: maldade de Tarquino,veyo em favor de aonde fe pregoa publicamente o-que fizera con-
1 arquino Poríena Rey dos Tholcanos,o qwal el- tra EI.Rey cíe Calecut, dahi a poacos diaspor en-
tando com todo o exercito para paflar a ponte do ^eja , & nsexsricos de alguns privados feus o man-
no 1 ybrc, que paíla por Roma, a qu^ieta d« ww- dou traa^er ^a-Mina,aônde eftava por Càp«ão,pre-

J.v.i.i.L.,. Mm 1«

si>



... Canto 'Decime.
c n ,

ut ferroa com os quaes cftcve muyto tempo na dèlkm as arma3,8c Aias.que a. mereça ficafie íem

cJ f a é7c lab^^^^^ quelhepunhãoíer ellas. O que acontece hoje en. d.a ,
que icdao o.

SdUsfafhr&d lastaes,queemhuincáoexcel. premios.quc outros merecem ,
a S^"^-"^ ; f

1 n e C.o ào n^o c.nhaô lugar. E depois de ioico que não prclta para couía ai- uma
,
í^canau lea. el-

vroeauum.na pobreza . I nella acabou , como ks os que os mereceu^ Mu> .u'.gome. He o que d.z

cinta D m.âo de Góes na primcyra parte da Chro- Séneca : Non fotun D.us m.gu.o.cup^;a r..W

S d'EU Rev Dom Manoel. O meímo aconte- r^'»
.^immtrtnt^h.. tr.dcnd. xN .o pod. Deo. da.

rl^l orande Capuáo Mdciades , rhemiltocles. u.ayorfinal do pouco preço das couius.que osho-

Vratf & out^^^^^^^^^^ de que os hvros eítâo mens delejâo ,
que entre^alas u quem .. nao me-

che os/ApenasTouvxgraadelap.tao, que nâo rece . que parece icqu.z v.ngar delias eu> as dar a

défle grande queda , ilto nâo he culpa dos Reys. gente indigna,

mas contrapelo do mundo,5c ordem,que clle tem

em cratiíicar os beneficies recebidos , paraquele

elcaVmenteai os homens,ac olhem o que hzetn.

A^i tens companheyro afimsfeytos

Como nogalardão injuftOi^duro'.

Em ti^f$ nelle veremos altospeytos^

Abayxoeftadojoumilde^ ejmro.

M'^rrer nos hospttaes empobres leytos'

OsqueaoRey_,& âley fervem de muro-,

I[tofazem os ReySjCuja vontade

Manda mais^que ajulUç(i^& que a verdade

Mtrnr nos btfpitaet em pohret Itytou Ifto diz por-

que Belizario morreo defterrado íóra da graça do

feuR.cy, a que elle tinha fervido tambcra, & da

mefma maneyra Duarte Pacheco. O qual dizeçn

qiic veyo a dar era tanta pobreza depois de lua

prizáo , que adoecendo , foy neceflario levaloao

hofpital , aonde morreo mileravelmence , o que

tem acontecido a outros muytos excellentes Va-

rões de que os lidos nas hiftorias fabem.
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IStofazem os Keys^quando embibidos

Numa aparência branda que es contentat

SD^o os grémios de Aiace merecidos

Alíngua vã de Vlyffes fraudulenta.

Mas vingome^que os bens mal repartidos

*Porquem fõdoces fombras aperfenta^

Se nãa os dao afabios Cavalleyros^

^ão os logo a a uarentos linfongeyros.

2.5

M/ís tu de quem ficou tão malpagado

Hum tal vaffolo.ó Rey nijlofô mico

òe não es para darlhe honro/o ejiado,

He ellepara darte hum Reyno rico

:

Em 'quantofor o mundo rodeado

'Dos Apollineos rayos^eu tefico

^le ellejeja entre agente illuflre^& clarê^

E tu niflo culpadopor avaro,

O Rey r)i(lo (o i«i«5i«e.Parecenotír bema El-Rey

de Avaro nefta parte : ainda que parece mais ler

fruyca do mundo , o qual coftuma lempre pagar

defte modo,aos que o (ervem com tanta fidelidade.

Rayot Apolltnm. Sáo Rayos do Sol , de ApoUo,

que he o Sol.

*\ \ As êys outroiCantAVãjintitulado

iVl Vem com nome real.iS traz com(iga

Ofilho,que no marfera illujtrado

TantojComo qualquer Romano antigo.

Ambos darão com braçoforte^armaáo,

A §utloa fertilafpero caftigo^

Fazendo nella Rey leaUà- humano^

'Deytadofora opérfido tiranno.

Mfii tfieutroi. Sabendo El-Rey Dom Manoel

como os Reys de Cochim,(Soulâo, & Cananor el-

taváo certos na amizade dos nollos , Sc vendo o

que até alli lhe acontccera,detcrminou mandar hu-

rnagrolla armada à índia, parte para ficar nella de

aflento,& fazer forta!czas,aonde as nãos dènem,8c

tomaflcm carga a fim de favorecer os Reys nollos

amigos, & acudir a algumas neceflidades da terra,

Ddõ oí premei de Ajace mertàdos. Contaô asfa- & parte para tornar ao Reyno com carga. Foy

bulas,8c nifto gaítaOvidio o livro 15.de fuás traní- por Capitão mór defta armada Dom Francilco de

formações , que morto Achilles em Troya, como Almeyda , filho de Dom Pedro de Almeyda,Con-

fuasarmjseráo de muytaeftima,que houve gran- de de Abrantes, com novo titulo de Vilo Rey.pa-

de contenda entre dous Cavalleyros Gregos , fo- ra o qual nome levava gente, ík fmílo compctci>-

bre quem as havia de levar , ôc por derradeyro as tc.comonas Chronicas feconta.Sahio DomFran-

levou Ulyfles, por ter melhor linguagem , & ler cifco de Almeyda do porto de Bclem» vinte &
mais brando nas palavras , 6c mais eloquente , Sc cinco de Março,de mil & quinhentos &: cinco, Ic-

entremetido, qu- Aiax, porque Aiax tudo fazia ás vando comfigo hum filho por nome Dom Lou-

punhadas, Sc Ulyíles com a lingua, a qual foy cau- renço de Almeyda , o qual fez na Índia coubs no-

fa, que os Gregos vencidos com luaretboricalhe tavcis,como le pôde ver em Joaó de Barros, Dé-

cada i.liv.S.cap.j. A



^_ ., - ., ^ ^^Màas ãe Lms de Camões Commentados. ^mg
A gimíoafeml afpcro ca/itgo.Hc Quiloa huma Cu Depois na co/U d. Índia. Dom Lourenço de AIdadenacoltadeMelmclc

,
cercada toda de mar, meyda houve huma viuoria muyro grande conlquca faz Ilha, cem muytaspalmas. arvores de ef- tra o Saaion.n a vnte & leis de Maf^o de i ,05pmho.6chortaI,ças,conioasdcHefpanha:gali. Deufe efta baralha defronte dcctnalr Tinht

Bhas,pobas,rolas,gadogroflo,&m,udo,ôc outras a armada d=£14<ey de CaTecut^ovci; a í^beímuytas aves, de que noz neftas partes nâo temos 84.naosgrortas, &ÍM.Paraos,Vrque hSo muvnocaa. O mant.mencodagcnre hemilho
. &ar. tos Mouros . & Naytes de pde^km conto CJs

foz:a. aguas nao lao boas. porque laó de poços de nofios não tmhaõ ma.s que onze vela com ov to-terra alagadiça.por eftar a Cidade fítuada ao lon- centos homens,com as quacs deftruhuío Todlef-go do mar. As caías faó de pedra, & cal com íeus ta armada,que levava muyca, & muy boa ai celha-eyrados,&quintaes,commuytas arvores de fruy. ria.
» ^ muy ooaauemaj

io, affim para trelquidâo.como para proveyto. 4
dcfcripçáo defta corta, a que os Perfas, & Arábios ^^
chamao Panguebar, põem Joaõ de Barros na nri- T^\ yfs aranJpr Kf^.. J. ^ ^ • ** * '

meyra Década. Velpera de Santiago do duo aíno IjÉuFeMor, ^'''i^^^Patente

lahio Doa) Francitco era terra , & não achando ^Zp ''''^/''''JÍ^
omar^co afemaj^ela

i-cfiltencia na Cidade fe empoflbu delia , & a raan ^ -T"
^"^^ ^''^'^'^^ "^^ ^^^he ardente,

iou laquear
, & fazer Rey delia hum Mahamed ^^^^P^^'^P^ íeme^mãfto,& vela,

Aocony amigo noíTo
, & dcfapoílbu hum tyran- ^^fp^^^ lançando ayftos oufadamente

io,que a go vcrnava chamado Mirhabremo. Na Capitania imiga^ dentro nella

Saltando,afard/bcomlança,& efpada^
Tíe quatrocentos Mouros deípejada^

Depoii lançando 4rpm oufadamente. Iftodizpor^
que Dom Lourenço abalroou com duas nãos a
Capitania, & foito Capitania, & não deyxou ncl-
las homem vivo, como diz aqui o Poeta, 6c Caf-
tanheda liv.z.cap.gz/. <

MAs de l^gos a efcondida providencial
^ue ellafòfabe o bem de que fejerve

Oporá onde esforçOinemprovidencia
"Poderá aver^que a vida lhe referve.
Em Chaulyonde emfangue^à- refiftencia,

O mar todo cômfogoso'ferrofervei
Lhefarão^que com vidafenãofaya
Asarmadas(leEgyftOi& deCambaya,

Mai dt Deos a efcondida providencia. Vendo o Sa-
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TAmbemfarão Mombaça,quefe arrea
T>e cafasfumptuofas^^ edifícios,

>^ oferro^^fogofeu queymaday^ fea^
Empago dospajfados malefícios.

Bespois na cofia da índia andando chea
Delenhos inimigos^ér artificias,

lontra os Lufos^com velas^^ com remos

^

O mancebo LourençoJará ejlremos,

Tambémfaraó Mtmhça.Depois que Dom Fran-
:ilcode Almeydaproveo o neceflario na Cidade
le Quiloa

, partiole para Mombaça a nove dias de
^gofto, á qual chegou a treze do raefmo , & não
]uercndo os Mouros obedecer ao recado do Ca-
pitão mór.mas ufar de íua má incIinaçáo,6c coftu-
ne contra os noflbs , loltando palavras injuriofas,

L^r!ervat.l°r?^ "^"^ '^^° '"^ ^Tí'^' '""' "^ -"" « "1^"""""» Provfs,enaa. venoo o ba-

iuevmaíir& (^n
^^ "'^''"^ ° g'-^"'^^ dano,& pérda,que dosnoííosre-

oaCr ^/^^""«-^^ 'í"^'^4' "^° Pf^,''«"- «bia
. & que náo era poderolo para lhe refiftir.

^oTbacakTnarr""^^- ^^^ S'^'^'
^" '^""'^°" ^""^ Embayxador Maymane Matar.poí

errfirle roSL^fr*"^^
met.da dentro da nomc.Religiofo de lualeyta,& homem queentre

modo rcid^n! H ^^°T
''""° '^'"y^^ ^' "g"'' ^^'" ''^ ^'^° P"»- S^'^fo. ^o Soltáo do Egypto, &

ro letas defedonL^"»
' '

que terá como qua- outro a Cambaya pedir foccorro contra os Portu-

ons Ed Lio de p^^^^^^
^^ ^'r^' ' ^ ^°^'^' ''"" g"^'^" ' P^^^^^lhe diante o grande mal , que er=,

\Ts£^tT'csc^^^^^^
eftaremPortuguezesnaquelhs partes , &quanto

;™ero a ;íros\^ ^''T^' ' ''^'^ ^^' ""P°"^^^ ' ^°^°^ 1^"?=^'°^ f^ra delias. O Sol-

ír TemT™n rir í^^^^^íi^"'
^' ^°""^«- ^ão mandou-hum Cavalleyro por nome Mirho-

'
âbundanaaTrul ^n %' ^""'''^''' "!"°' ''"" ^°' ^^P'^^'^ ^' ^^^' ^^'^^^'S^-^ g^I'óes,§c íeis

Ltarentrde,^nvtoh?^^^^^^^
'^-"'^ S^'"' com ordem

,
que fefoflc ver com Meliquc

CtuTuezes fernL, ^g"^^ ^qu. t.verao os Azfenhorde D.u , & que defeuconfelho tom\r.

qu o^Poe ta Znn^T T^^r'^?
^""^ ^'^ ^^"^ ^'^^^^^^ ^«^"-^ '^' lançamento dos Portuaue-

leftròhir cn^naP^Tof^^TÍ^-^^^^^h^y^^V"
zesfòradalnd.a. Ajuntaíaófe ambos. Scfahlrác

'oSo flu nSf
7'^fi<^'os pafla.dos. E em buíca da noíla armada,Mirhocem com as vc-

cendeoíoro nlZ^""" f

°"' """ í""^
""f^''=

'^" ^^^ ^'^*'^^ *^^^' ^ ^^«'iq"« Az com quarenta fuf-

"rembtlLw^^^^ tas.cftando Dom Lourcnçoem Chaul. bem fór,,arem logo o baluarte,^ donde começou o fcu dii; de lhe parecer o que fuccc^õ .que era haver efta

Min z armada



,-6 ^"^^^^

a/,aada contra elle : porque avifado por leu pay

Dom FrancUco , & outras pcfloas, nunca o quiz

crcr,por náo haver pclioa.quc com os olhos tivef-

íeviítaaaímada , nem opay oelcrcviaporcouia

cerca. Foy morto no rjo de Chaul por hnm dcíaf-

ire.que iheacontecco,quefoy irleihea nao ao tun-

do', 8c naó poder por nenhum modo dará vela.

Pelo que foy entrada dos Mouros , U morto elle,

& cativos alguns Portuguczes, com morte, & dei"

tj uiçáo de muytos Mouros. He Chaul huma Ci-

dade no Reyno Adecáo , a que corruptamente

chamamos Daquem, fituada por dentro da cofta,

ém hum rio de bom porto , diftancc da barra por

elpaço de duas léguas , he de muyto tratto , & o

pnmcyro porto dellc Reyqo , o qual confina com

Cambaya , & eltà da Cidade de Dm diftancia de

cincoentalegoas. Ncfte rio citava Dom Lourcn^

çodc Almeydacom a mais armada Portugucza,

quando Mirhocem ,gc Meliquc Azo commette-

ráo , ôc aqin fe embaraçou a nao em huma cftaca-

da,que citava polta pelos da terra, Sc por eftaçau-

fa , Ôc por fazer muy ta agua, íe pcrdeo Dom Lou-

renço» como fica dito.

. At nrmadai da Egipto , & de Cambaya. Ifto diz

porque Mirhoccm Capitão doSoltaó do.Egypto,

& Meliquc Az íenhor de Diu ,
que cftá no Reyno

de Cambaya , & Capitão morde Êl.Rey de Cam-

baya foraò cauia da perda de Dom Lourenço.

30

ALy opoder de muitos inimigos^^

^e ogrande esforço/ò comf<»'fa rende

Os ventos,quefaltarâo^& osperigos

T>o mar^quefobejarào tudo o offinde:

jíqulrefurjào todos0$ antigost

Aver o nobre ardor^que aquife aprende-.

Outro ãcevaverâo^queeffeáaçado

Naõfabe/èr rendtdo^nem domado.

Outro Sceva verão. Eílc foy Caffio Sceva'Capi^

taóde huma companhia de Celar, o qual cni|huma

batalha^,ique Pompeyo teve com Ceíaremhumjlu-

gar junto à Cidade Durazzo na Maccdoniajeftan-

do Cs^íTioá porta da ViHa , èc fendo commettido

poriiuytos inimigos , tendo já hum olho quebra*

do, éc mal ferido em huma coxa, Sc horabro, & o

dcudo cfpedaçado , com muy tas feridas por todo

o corpo, nunca Ic quiz render, como conta Sueto»

nionavidadcCefarliv.i. 8c A ppi^no nas guerras

civis. Compara o noffo Poeta aqui a Dom Lou-

renço de Almcyda a efta Sceva,o qual depois, que

no rio de Chaul , naó podendo fahir por Ic lhe ir a

nao ao fundo , 8c lhe faltar o vento , 8c o entreter

também huma cftacada.que no dito rio havia, ten--

dolhe huma bombarda levado huma coxa , naó

confcntio , qucosfeus o tiraflemda nao , antes

mandou , que o encoftaflem ao perpao junto do

niafto do meyo aflcntado ,
part qdalli já que náo

decimo,
podia com obra,com palavra ajudaflc aos |chs íoU

dados •: ao qual ettango alhm yçyo outra bombar-

da,que o acabou de matar,lcvandolhe todas as coU

tas daparte diíeyta.Ncm he parapaílar.o que hum

Poriuguez natural do Porto por nouie A^drc

Fernandes grumete fez efte dia,que lendo entrada

a nao do Capitaô mór,elle iò na gavca le defcudeo

dous dias 2c mcyo,íen) o poderem entrar. Até qu«

Melique Az vendo a valentia dclle homem , man-

dou lhe naó atiraflçm.ôçtazcndolhe grandes pro-

mellas , 5í juramenio de ícgu rança u,a vida ,
Ic cn-

trcgpu , como contaJoiõ de Barrosm fcgunda

Pecada lJV.a.cap.8.

I

C^
Omhunta coxafora que em pedaços

^ Lhe leva hum cego tiro quepaffara.

Se ferve ainda dos animofos braços,

E do graõcora^ãOique lheficara:

Ate queoutropilouro quebra os laços

Com que cOj a alma o ciTpofe liara.

Etla folta voou da prtfadfora ,

Ondefubi tofe acha vencedora.

Ondélfukito fè acha^MceJora. Porque entrou noj

ccos,aonde recebeoo premio defeumartyrio.

3*

VAytealma em paz da guerra turbulêti

Na qualtu merecefte paz ferena,

§tte ao corpo,que empedaços fe aprefenta,

§uem ogerou vingançajà lhe ordena.

§ue eu ouço retumbar a grão tromenta^

^e vemjá dar a dura^& ternapena,

'íDe efperas,bafilifcos,^ trabucos,

ACambaycos çrueys^& Mamelucos.

li€ljtemo^erou.Efí:e era Dom Francilco de Al

ftícyda filho de Dom Pedro de Almcyda , dequ

himos fallando,oqual tinha determinado caftiga

a morte de leu filho,como fez.

A Carnhycot cruryi,& Manttheou Cambayco

laõ os moradores do Reyno de Cambaya , aond

eftâ a nofla fortaleza de Diu , da qual era lenho

naquelle tempo Melique Az Capitão mór da ar

mada d^El-Rey de Cambaya. Mamelucos , Jani

zeros , 8í Rumes, íaó Turcos filhos de Chriftáo!

os quaes o Turco cria de pequenos,8c dclles fe lei

ve para fua guarda, 8c milícia. Deftes havia muy

tos nefta armada dos inimigos , c»mo contaó o

noflbs hiíloriadores.

EXsvemopay comdntmo eftupendô.

Trazendo furta,^ magoapor antolhos^

Com que opaterno amor lhe eftà movendo

Fogo no eoração,agua nos olhos

^



Anobre Ira lhe vinhapromettenda^

^lue o/angue fará dar pelosgioíhos
Nas tnimigas naos.fentiloha o Nilot
'1*0deloha o Indo vçr^& o Gange ouvilo.

Lujiadas de Luís de Ça^Ões Comntentados, 277
guraragcnceda terra , trouxe fua molherdchu-
nia quinta , que tinha , a qual taníbcn» morreo na
volta.

Seyo deiCambaya, He a enfeada de que efcre-
veraos adiante , oytava. loíS.
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ELogo entrandofiro nd enfeada
'De íDiu ilíu/lre em cercosj,^ batalhas

tara efpalhar a fracai^grande armadd
©í* Calecut

i queremos tempor malhas,
Ade Melique az acautelada^

Eys vem o ^^/.Eftc era o Vifo-Rey Dom Fran-
fiíeo de Almcyda , o qual depois da morte de íeu
íilho,logo le fez preftes para a vingar. E deppis dç
ter provido tudo o necellano , affiai das nao$ , que
hâviaó de vir com carga parao Reyno , cómoda
guarda da coíla : partio de Cochim a doze de De-
stembro.de rail.quinhentos& oyto.com huma ar-
mada de dezanove velas

, que podia levar mil 6c
'"" ^"-"^••«^ ««..i,«íí*.(r **»«»,

qumhentos Portuguezcs, íóra alguns Malavarcs, Cospelouros que tu Vulcano efpalhas
& gente de lerviço.com a qual dettruhio a arma- Fará tr ver ofrio.&fundo aJfentOt
dado Sultão

,
de que era Capitão mór Mirho- Secreto leyto do humiddo elemento,

ccm.òc adeMehquc Az, &ad=*El.Reyde Ca-

^""tmtiloU o mio. Porque a pcntc . que morreo r
"* ^' f'^'^'" ''* acauulaáa.1{io diz porque Mc-

nefta batalha era do Ca^^o. Ide outras pan«^^^^ Z^fte M^ l'
'"'''' ''"' '''''^^"'

í T '''•^^•

Egypco por onde o rio Ni o paíTa. ^ IrU a ^ "^'^ '^'"' ° P''"'?'^ ^^ ^"' '''^*

, PmL » Indo vtr.à- o GalgeoLlo. Eíla bata- Z!lr
"""

Ta"^"' ' "^ qual tempo ie cha-

,, r ,-» r> A j
"&•= ""*'**''• •-'"•'íuaia- mava lomentc az.Elte mercador o deu cm orelen-

)ha foy em Dm .
C.dade de Cambaya

, por donde ,, com. outras coufas a Mahamud Rey^e^Cam-
paffa o no lndo',por onde d.z.que o poderá ouvir baya . o qual pelo (entir bom fervidor f & am'go
o r.o Cnges porque os Malavares.que não eípe- fieí de íuas coulas. álcm da liberdade.lhe mandò^u^

Rey de Câlecut,por onde o no Ganges paíTa. q,,j „ome,hc como entre nós Dom.dandolhe cllc
appellido pelo honrar , & alem deftas coulas lhe
deu também a povoação de Diu. Eftahearazâo,
porque Melique Yaz era fcnhor de Diu.A nao def.
te era m uy to alterofà , & grande

, pelo que não fc

podendo abalroar foy metida no fundo com arte-
íharia , como aqui diz o Poeta. De Diu, & de léus
cercos íe veja a nofla annotação no canto fegundo
oytava. 50.

MAsa de Mirhocem^que abalroand»

Afurta, e/perarâ dos vingadores
,

Cidaà A Dahul Era hcfte tempo . que Dom ^7^ ^raÇOs,&pernas ir nadando,

Francifco chegou a Dabul , huma das melhores © corpos.pelo mar defeusfenhores,

povoações daqiíellas partcs.aflim pelo fitio, como ^y^^^ defogo iraoreprefentando
pelo tratto dos mercad'ores, que a ella concorriaó ^° ^^^^ ^^^^^ '^^ bravos domadores.
de differcntes partes. Era do ijabayo fcnhor de ^tanto alyfentirão olhosyé- ouvidor

^

Goa
, por cuja ordem havia riella leis mil homens Hefumo,ferroJammásM alaridos,

de peleja.com repayros,& baluartes de artelharía:

JtL^dalo fon°r.?^h!;'^
'*^'' ^' "2"y'° 'P'"'^ ^0"P "''^'^ "' ^''^" J.m.^.r«.Chama aos Por."

60 &n^^^^^^^^^^^^
tuguezlsbravosdomadores.pelabraveza.&fc.

§nârí.anac^ M.ft
d»ftantcda barra por cfpaço de na , çom que acommettião os inimigos : os qmcs

vl R?v fio fr /"?,"'
'^'' ° ^°"'

' 'í"^ '^^^ ° "^° fe atrevendo efperalos.fe lançavtó a nadLorViío Rey fio a fua cfpada, porque entrou à força
<--•-' . ^^

^ Muu,pot-

de armas, famicandoa, & queymandoa, fcR» ficar
toufaem pè,nempeílba viva,

Abayxandm a túmida oufadia. Ifto diz, porque
«Itaváo os de Dabul tam confiados na gente . que
tinhâo, que mandou o Capitão da terra apregoar
lobpena de morte , que ninguém feíahifle da Gi- «^~^,^..^v,....„,,. ~y«»,v,^^»w .«.

«ade, nem tirafle fato delia , & elle para mais aflc- Bi^m fucceffoqm mfle,& negr» vgjo

34
Q^alo touro ciofo^ciuefe enfaya

Vara a cruapelejados cornos tenta
No tronco de hum carvalho,ou alta faya.

E o arferindo as forças efprtmenta.

Talantesjque no feyo de (Jambaya
Entre Francifco irado^na opulenta

Cidade de 'Dabultaefpadaafia^

Abjuxandolhe a túmida oufadia.

fugir de lua fúria.

37

MAs ah}que defla profpera vittorisi

Çomque de/pots viràaopatrhTejOf
Mftflfi lhe roubará afamofàglortât

f.ril



27§
o cabo tormentório,que a memoria

Cõ os oiJosguardarà,nào terá pejo

^e tirar defte mundo aquelle ejpntot

gue não tirarão todaalnàiaí^ Egyto,

O cabo tormtntorio. Nefte cabo de Boa Elperan-

ça , em hum lugar chamado a aguada do Salda-

nha , matarão os Cafres bárbaros daquella triíte

terra ao VifoRey Dora Francifco de Almeyda

com a melhor gente, que configo trazia,vindo pa-

ra P ortugal,que foy huma das mais laftiraofas def-

venturas, que tem acontecido nefta viagem , àt(-

de o tempo ,
que os Portuguezes navegaó cites

raares.

^ue não tirarao toda a Indta, & Egypto. Porque

náofoy todo o poder da Índia ,
&Égyptopodc.

rofo para o deílruir , antes elle os dcf&aratou , Sc

deílruioatodos, como atrás fica dito , êc o Poeta

vav recontando.

A Ly Cafresfalvagem poderãOj
O quedejiros imigos nãopoderãoi

Erudospaos tOjlados/òsfarão,

O que arcosj&pelouros nãofizeraê:

Vcculto osjuizos de 'Deos/ão

Asgentes vans^que naõ os entenderão'.

Chamãolhefado maoafortuna efcura^

Sendo foprQvidoncta de T)eos pura.

í. Chamaolhtfaio nta». Os antigos como não acer-

taváo no caminho de lua falvaçáo ,
punháo todas

ascoulasem mão de Fados, a que por outro nome

chamaváo Parcas: quando tinhaô bom fucceflo,

era bom Fado, & quando mao, era mao fado. In-

ventarão cambem.outra fabula , a qual era fazer

outra Deofa,a que chamaváo fortuna, não caindo

na conta, que não íe bolle huma p'alha,fem von-

tade de Deos , & que codas as coulas fe governáo

por fua particular providencia , como temos os

Chriftáos porfé cercifljma.Vejafcanofla annota-

çâo lobrea Fortuna no canto primeyro , oycava.

ji4.Sc dos Fados no melmo canto,oycava Z4.

MAs ó que luz tamanha^que abrirfinto

Dizia a Nympha,^ avozakuantava

Là no mar de Melinde em fangue tinto

'Das cidades de Lamo^de Oja.& Brava

'Pelo Cunha também^que nunca extinto

Será [eu nomeiem todo o mar que lava

As ilhas do Auftro,& prajat^que fe chamao

Defão Lourenfo,& em todo o Sulfe afamão.

Das Cidadti de LatMo,Ó]a,& Brava. Lamo, Oja,

& Bravujfaò Cidades na colla de Melinde, chama-

da por outijo nome coíla de Moçambique ,
por

Cdnto Decimo, ^n 1

citarem eftes lugares ncUâ pouco diftantcs hum

do outro.
. , ^ ,

Pilo Cnnha. Efte toy Triftao da Cunha, o qual

foy por Capitão mór á Índia com quatorzc velas,

naquàlconíervahia o grande Affonço de Albu-

querque no ánno de 1506. Eílc deítruio as ditas

três Cidades da coita de Melinde , comojc pódc

ver cm Joaô de Barrps na icgunda Dccada , hv.r,

At Ilhas do Attflro. São Ilhas ,
que caem ao Sul,

porque Auítro he hum vento ,que íopradaqueU

las partes. Ne(ta paragem deicobno Triítáo da

Cunha humas Ilhas,que hoje em dia le chamáo de

Teu nome. Entrou tambcm na Ilha de S.Louren-

ço , como aqui diz o Poeta , & fez muycas coulas

neítas partes , que lepódem ver na kgundaDe.

cada de Joaô de Barros, liv.i .cap.i. que por evitar

prolixidade náo ponho aqui.

40

ESta luz hedofogOi& das luzentes

Armas.cõq Albuquerque irâ amãfand»

De Ormuz os Tarfeos ,por/eu malvalentes^

^e recufaõ ojugo honrofo^à- brando.

A/y verão asjettas efíridentes

ReciporcarfCíaponta no ar virando

j

Contra quem as tirou.que Deos peleja

IPor quem ejtende a fè da
madrejgreja.

De Ormuz os Variem . Sobre efte lugar íc veja a

noíla annotaçáo no fcgundo canto.

Aí fettéis reeiprocarfe. Porque as fettas , que os

Mouros ti/avâo, cornavão para traz , & mataváo

os mefmos Mouros.

41
^

ALy defal os montes naS defendem

De corrupção os corpos no combate,

^e mortos pelapraya^& marfe efiendem

De Gerumtde Mafcatcà" Calayate.

Atêque âforçajò de braço aprendem

Aabaxar a ceruiZyOnde-fe lhe ate

Obrigação de dar o reynõ inico

Dasperlas deBarem tributo rico,

Alli de fal es mentes ttao defender». Em Ormuz

pelas paredes das calas hâ geao. O lai eftâ em hu-

ma ferra , que fe chama de Gil Lobato , o qual hc

cm tanca quantidade , que fefaz delle olaftro para

as nãos. _

De Gerum, de Mafcate,& Calayate. Sao lugares,

que eítão de Socotorá para Ormuz. Gerúm he

Ormuz.Vejafe o que cfcrcvcmos no ícgundo can-

tOjOytava 49.

Das ptriai de Baremtril/uto rico. Barem he huma

IlludeOrmuz,ondeíe pcíca aljôfar, aqueaquio

Poeta chama tributo rico.
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'^sgloriofaspalmas tecer vejo»

^JlJ^om que viBoría afronte lhe coroa

j

uandofemfombra vãa de fneão;oupejo

rma a tlha illufirijffima de Goaí]

)espois obedecendo ao duro enfejOj

'deyxa^à- occajião efpera boa^

'm que a torne a tornar^que esforço^ét' arte

eneerào afortunaJê o^roprio Marte,

Toma A Ília illujlrtffim» Je Goa, De Goa, do (eu

io , fie cornada , ôc tudo o que pertence para en-

ndimeiuo deita oycava , le vejao que efcrevc-

Í3S no canto fegundo , oytava 51.

^ TsJã/òbre ella torna,^ vayrompenàa

^ Tor murosyfogo^lanças^à" pelouros»

'brindo com a efpada o efpejfoj^ horrendo

fquadrão de Gentiosjó" de Mouros»
ãojoldados Ínclitosfazendo
laís que liõesfamélicos^& touros t

^a luZjquefemprecelebraaa^& dina

nàdaEgypctafanta Catherina.

Será da Egjfcia Santa Ctfífesnwa.Iftodiz.porque
oa foy tomada a ultima vez da qual ficou em
)der dos Portuguezes até hoje, em dia da bem-
enturada Santa Catherina , á qual chama Egy-
:ia

, porque foy natural de Alexandria Cidade
)Egypco.

44

^ Emtumenos fugirpoderás def}e,N Tofioque ricay&podo que affentada '

J nogrémio da Aurora onde najcefie,
pulenta Malaca nomeada,
Isfetas venenofas,quefize(ie^
•j crtfes com quejâ te vejo armada^
íaíayos namorados laos valentes,
odosfarás ao Lufo obedientes

.

Opulenta Malaca, Mahca rica.íChamalhe aíTim
:1o muyto ouro

, que a dia vem de varias partes
or comercio. Dofitio de Malaca, Ôciua tomada
dos noílbs trattey no fegundo canto.
Oj w/ei.Sâoarmas,dequeuiaõos MalayoF com

5 cabos muyto galantes, ao modo de traçados, &
'cados aíTim como os noííos leques,St fervem cn-
•eelles como entre nós as adagas. Malayos fáó
aturaes da Ilha Malaca. Chamalhc namorados,
orque diz que o laó elles muyto. jaós valentes,'

ó gentes de Jaoa, que vieraiera íoecorroaMa-
íca contra os Portuguezes.

45

M^is eflanças cantara efla Syrena
Emlouvor do UludriffimoAlbuquerque

Mas lembroulhe huma tranque o condena^
'Pofio que afamafua o mundo cerque,

O grande Capitão^que o fado ordena
^e com trabalhos gloria eterna merque'
Mais ha deferhum brando companheyro
Tara osfeus^quejutz cruelJ$ tnteyro

MaWeítancas. Efta Syrena he Tethys fcnhora
do mar,quc hia declarando aos Portuguezes o que
lhe havia de lucceder nas partes da índia , &náo
proleguio os louvores de AíFonço de Albuquer-
que por^^huma crueldade , que ulou contra hum
loldado íeu por nome Ruy Dias natmal de Alen-
quer , o qual mandou enforcar por lhe entrar de
noyte na íua camará com huma efcravaíua . que
cativara em Goa , como conta Caftanheda, liv. j.

cap.ap.

^ue com trahalhof.^cnhu ma coula boa Ic alcan-

ça na vida lem trabalhos:elles dão honra.Vejafe o
que elcrcvemos no canto nono,oytava 39.

4í

My!s temUempo quefomes^^ afperezas
'Doençasfrechasse' trouões ardentes

yiJaz.ão^ (^ o lugarfazem cruezas

Nosfoldados a todo obedientes

.

^Parece defelvattcas brutezas^

^e peytos inhumanos,& infolentes,

'Dar extremofupplicio pela culpa,

^e afraca humanidade,& arnor de[culpa,

^taSfracahamanUadt , &"amor defsulpa. Ne-
nhum pecado continuado tem defculpa , antes

merece muyto grande pena hum tão grande atre-

vimento, coraio ellc, que commettco efte foldada

ociofo , que foy entrar na cala do fcu Capitão
mòr, 8c nella trattar com huma elcrava fua. Pelo
que o nollb Poeta não devia nefta parte moíirar-
le tão rigorofo contra hum tão honrado, & Pon«
tua] Capitão, & que tudo fazia também feyto an-
tes lhe houvera de parecer mal huma tão !defen-

volta.ôc defenfreada mancyra de procederem cafa

aonde devia ter diíFerente refpcy to, & em tempo,
que melhor contado fora andar com o lentidoem
Deos,que cm íenlualidadcs.,§c delenvolturas.^

47"

N Amfera a culpa abominofo incejfoj,

Nem violento eflupro em virgem pura-t

Nem menos adultério deshonefio^

Mas com huma efcrava vilJa/civaiC[cura.
' Se

i

iif>i



íSo Canto

Se o peyto ouâe àojo^ou às modefio

Ou de víãdo & crueza fer&i^ dura^

Co os/eus buma ira mfana não refrea.

Toem nafama alva nodanegra^à-jea.

Abominofo tmefio. Efte dito de Luis dc Camões

he de alguns homcns,que defculpaó íeus vicios,&:

os tem por nada, vendo que fé comiricctem outros

ipayores. Não le pódc negar haver vicids torpil*

fimos, êc muyto mayores que outfos,& dignos de

caftigo éXtraordiílai-io.Nem por iflo os que com-

mettemos menores ficão dilculpados , como efte

loldado 2qui,o qual auida que riáo commetteo ne-

nham dos vicios dc que o Poeta aqui tratta ,
náo

deyxou de merecer o ealligo , que o Capitão mót

lhe deu por fua fokura,& delconcerto, como fica

ditto.inceílojie peccado commettido corn aquel-

iHjCoin que i* prohibido eaíarxomo niây,irmâ,fi-

]ha,parenta rauyto chagada, ou virgem confagra-

da aDeosXhamaie efte vicio entre os Latinos «w-

ee^um , quaíi incafium , por fer contra o primor da

caftidaJe. Outros o dinváo do Grego , êc dizem,

que ceftò era humá certa cinta , que asdonzellas

trazião.aqual leu pnnneyroclpoío lhe tirava o dia

de leu recebimento. Efte atnibuiâo a Vénus , do

qual ufava fómcnte nos matrimonio licitoí
,
para

attrahir algum a amor. Daqui tudo o que era con-

tra efta obrigação chamaváo os Latinos ince^o.

Eftuprd he propriamente peccado commettido

com molber donzella. Adultciio com mulher ca-

fada.

VIo Alexandre a Apelles namorado

"Dafua Cãpafpe,& deulha átegltemente

Nãofmdofeufoldado exprmentado.

Nem vendofe em hum cerco duf'0,& vrgeníf,

Sintio Cyro que andavajá abrazado

Jrafpas de Tanthea em fogo ardente^

^e elle tomara em guarda^^ promettia,

^e nenhum mao defèjo o venceria^

Vto Mtxandre\Ap*litt namsTàdo. Conta] Plinio,

que mandando Alexandre Magno retrattarhuma

molher por norneCampalpe a Apelles leu pintor,

lê aflíeyçoou tanto Apelles â Campaípe ,
que o

veyo a íèntir Alexandre. O qual náo íômente, o

nâo caftigou por iflb,ainda que cllc tinha particu-

lar afteyçáo a Campafpe.mas lha deu por molher.

Sentto Cyrg , ifue anditva fd abrasado. Entrando

Cyro Rey dosPerfas por AÍTiria á (orçade.arroas

entre outras coufas , que houve do arrayal dos Af-

íirios , foyhuma molher cafada com Abradaras

Rey dos Sulos, grande cavallsyra, Sc da parciali-

dade dos AíTirio^s. títa molher íe chamava Pan-

thca,comoaquiano(acao Poeta. Como Cyro an-

dava cm guerra, 5c de tantos, 6c táo a (peros inimi-

gos , nio quiz vera Pailthca ,.pç>r fe liáo embara-

^eclmo',
çarcomella ,

porque lhe diziáo que era muyto

íerniofâ.Araípas.quele havia criado de moço com

Cyro , vendo o que ulavacom Panthea, & quele

náo fiava de fi meimo:pelo que nâo na via,lançani

do grandes barbatas , diíTe ,
que bem fora eftava o

amor de poder mais que elle , ôcque fe eipantavs

muyto dc Cyro ier para cão pouco , Cyro lhe en.

tregou logo aquella molher para a ter em fuaguar.

da. O qual Ic deu tal manha nefte negocio, que fi

perdera por amor de Panthea, fe Cyro onaore.

mcdeata : porque não fón)ente lhe perdoou a cul

pa , mas le fervio delle cm hum negocio de impor

tancia , como diz aqui o Poeta , *k refere Xeno

phonte na Pedia dC; Cyro.

45)

M As vendo ò illufire Tet/a,que vencia

Fora de amor4 ^^ f^^ ^^^ ^^^ defenfi

Levemente o perdoa,&foyfervido]

QJefie num cafogrande em recompenfa.

Torforçaje luâitafoy marido

Oférreo Balduíno^mas dtfpenfa

Carlospay úella,pojlo em coufasgranâez,

^e viva^^povoadorfeja de frandes.

Por força de luiitta. Efte Baldovino povoado

da terra de Flandes , em tempo de Carlos fegund^

Emperador dos Romanos , foy muyto esforçad

cavalleyro.o que lhe deu atrevimento a furtar hu

ma filha do dito Emperador , por nome) uditts

O Emperador ícntio muyto efta afronta,maj dil

fimuloua,8c paftou por ella,por Baldovino fcr ho

mem de grande prudência , & cavallaria : & nác

fomente diffimulou , mas deuihea terra de Flan

dfs, que naqnellc ti-mpo era delerta, & muyto dií

fcrcnte do que agora he,a qual cUe aproveytou,£

povoou, como refere a Chrohica do mundo.

MAsprofeguindo a Nympha o lôgêcãí

T)e Soares cantava.que as bandeyras

Farta tremolar^ for efpanto

Telas roxas Arábicas ribeyrar,

Medina abommavel teme tanto^

^ianto Mecaj& Gidà cõ as derradeyras

TrayasdeAba(fia'.Barboràfè teme

'Do mal de que o Empório Zeylageme»

Mas pr«feguín4o » Nympha. No anno de i$5'

bóuvc El-Rcv Dom Manoel por íeu ferviço , qu

Affonço de Albuquerque ie vielle para efte Rc)

no pelo que mandou á Índia, tom humafiottad

treze nãos ,
para ficar por Governador ,

a Lop

Soares de Albergaria. Efte partio a Icttc dc Abr

do dito anno , 6c*a dous dc Setembro do mclm

lurgio na barra de Goa, eíbando Aftonço dc Al

buquerqu
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buquei-que em Onnuz. O qual parcido para Goa, CLiaqueiiií, Macua , Arquiquo , que he do Prelte
para ie embarcar, & vir para o íCcyno,morreo na Joaó,tíarborá,&:Zeila,qLic ellara cinco léguas do
lua b.irra hum Domingo antcmanná dezalieis de cltreyco. Chama a Zeiia iimporio,por ler terra de
Dezembro de 15 15. itiuyco tracto, que illo he empório na ImguaGre-

fslas roxai Arahtçat ribeyras.?^n\o Lopo Soares ga. rfe muy to bem arruada, ^ tem boas caias de
àe Goa para o cítreyto do mar roxo na entrada pedra , & cal. Os moradores íaó Mouros» ^ pela
je Fcvercyrodc 15 17. com hurna armada de crm- mayor parce negros,mas trattaóie bem,&: andaó a
ia õí leis veias, cm que levava 5000. Portuguezes, cavallo. Defte lugar, 6c de Barbora

, por íerein
com os quaes mcteo em grande temor ,ôc confu- muyto abundantes, vaó muycos mantimentos aos
laõ todos os moradores daquellas partes.a que cha- lugares do eítrcyto do mar roxo.Diz aqui o Poeta,
roa roxas Arábicas ribeyras,por aquelle mar eítar que Barbora le teme do mal , de que ainda Zeiia
nacoltade Arabia,6cmarRGXo. geme , porque Ruy Galvaó Capita© de hum na-
Midma abominável. Medina he hum pequeno ^loqueyraou vinte nãos, que eítavão no porto, Sc

lugar , que cita do porto de Liumbo da coita de logo no anno feguinte tez. António de Saida-
Arabia entre Gida.Sc Totó pelo íertão dentro co- nha o melrao cm Barbora.
mo dous dias , de caminho. Não ha em cite lugar
fenao huns Mouros tido5 entre elles por Santos,
cwm as unhas alfenadas,os quaes fe mantém de cí-

moias,que lhe vem do Cayro, 6c de outras partes.

Neltc lugar cítão os oílos do peílifero,& maldito
N3ai-amede

, em huma lepultura no meyo da cafa, enanío a's-orafoberba,& íobe/ana
cercada de grades de ferro : Pofto que Diogo do 5^,/^ ,,,t^ ,,j^^^ ^,

'

Couto Cnronilta da índia tem averiguado , que ct^ // ^ /-^ / * ^ / /.
nâo ha em meyo mais.que huns banhos.em q«c os í'^^1 ^'''^ ^'''^''^' ^ ^'t''"''
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A
Nobre ilha também da Taprobana^

Japelo nome antigo tamfamoj<ti~

Mouros romeyrosle vão lavar, cuydando queaL
hm hcao limpos de léus peccados.De Gida,6c Me-
ca le veja a nolTa artitotação no canto nono , aon-
de tratcàmos largánnence deitas mâtcrias.

Br»y<ii de Abafia. Para declaração deite lugar
heneceilario tratcar alguma coutado fino do cl- _. _,,^ ^ ^_. ,

treytodomarroxo, para o qual le ha de notar,que atrás noi.Omto. Chamaólheos moradores Gele

Bandeyra^ quando excelja^^ golriofa

VencendoJe erguerá na torre ervuida^

Em Columbo,dosproj>rios tão temida.

A nobre Ilha Tapmbana, Taprobana hc a Ilha de

Ceylaó lugeytaaos Reys de Portugal , como difl«

eíte mar fe divide em trtsfaxas , ou cintas: a do
meyo . que enteíla com a garganta do eltrey to , a
que commumroentcchamão portas por, entrar o
marporellas, he mar limpo

, ÔCquele navega de
dia,Sc noy te.ik terá de largo trinta léguas. As ou-
tras duas taxas,que eítáo de hu ma, & ou tra banda

naruz , que quer dizer terra viçola
,
por ler a mais,

que há na índia. Os moradores faó Gentios, ainda

que nas partes do mar vivem alguns moradores
Mouros, mas fugeytosao Rey da terra, o qual he
Gentio. Andavaó encaó todos nús da cinta para

cima, & trazem as orelhas fu radas de modo, que a
dasportas,hemaraparcellado,commuytasreítin- pelle chega aos hombros , & nos dedos muytos
gas, ôi bayxos, pelo que le nâo navega de noyte. anéis. Por efta terra fer muyto rica,&abundant«
As po"as deite eítrcyto,a que chamão os morado- de todas as coufas , fe vaó muytas gentes de outras
res Babel Mandem

, he hum, pailb eltrey to como partes a viver nclla. Os matos faó de larangeyras,
de Lisboa a Almada, poílo entre Arabia,5£ Africa. & limoeyros.Sc de outras muytas arvores de fruy

-

Da banda de Arábia eítà o cabo PoíTidonío , do ta da terra. De Bengala lhe vem mel , açúcar , fie
qual a outra fronteyrade Africa haverá diítancia manteyga, que naó há na terra, & affim arroz de

o H
^"^^' "^^""^^'P^Ço^ft^o^^'^^ Ilhas tão outrts partes. Hâ neíta Ilha a melhor canela do

pegadas humas com outras,quc viítas de longe dos mundo , & nace pelos matos em humas arvores,
que navegao, cuydão não haver alH mar, até que como louros ; há também grandes ekphantes , &
cnegao tnuy to perto delias. As féis eitáo junto á muytos.O Governador Lopo Soares entrou nel-
terra de Africa

, & huma á de Arábia , a qual os ta Ilha por força de armas no mez de Novembro
Mouros chamáoMehum,atraveírada na boca do de 1518. Sc fez nella fortaleza, & o Rey tributário,
e rcyto, porentrea qual, Soterra firme navegaó pornaõquerer pazcomosnolíospor confelho dos
asnaos_para differentcs partes. Na coita de Ara. Mouros de Calecut.Os moradores deita Ilha fallaó
bia eítao cites lugares : Camarão, Geza , Zidem, a língua do Malavar , & Charamandel. Alguns
Gida,Liumbo,Toro,doqual até o monteSin&y, quizeraó que Taprobana foíle Samatra , mas en-
aondeefl:à o corpo da Bemaventurada Santa Ca- ganaófe , comotratca largamente Joaô de Barros
therina pelo fertão dentro haverá dezcyto legoas: na 5.Década liv.z.cap.i.Gafpar Barrpyro? no trat-
os: Suez,quehe o ultimo lugar daquella coita. Hà tadodeOphyr, MafFeonafua hiitoria, aonde diz
outros alguns lugares, mas de muyto pouco nome. que o vulgo dos Geographos lhe chama SamatraJ
Os lugares da coita de Africa, começando da par- A deíbripçaó deita Ilha, & fuás antiguidades con-
te aonde câycSuez,faõ eíles:.CorondoIo,Alcocer, tabemDiogodoCouton3Decnda6.fi»? Columbo,

Nn Columbo

•tlM
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Colu Ilibo hé hnm lugar pequeno, rr.as o principal

porco da ilha de«. eyiaó..Os Reys da. terra refidem

diílanciadc huu>a légua defte porto em humlu-

oar chamado Cocta. iseíle porto Columbo hzeraõ

os noílbs â foi taleza por força dearínas,como con-

taJoaó de Barros na j,Dcca.da.

Tombem Siqueyra^as onàas Erythreas

"Dimdindo abrirá novo caminho^

T'ar^ ti grande impertosque te arreas

'Dejeres de Candace^& Sabà ninho;

Maçuá com cifíernas d^agua cheas

Vera^ é- oporto Arquico aly vizmho^\

Efara defcobrtr remotas ilhas,

^e dão ao mundo novas maravilhas.

Também Stf4eyra. Efte he Diogo Lopes de Si-

queyra , que Uiccedeo na governança da índia a

Lopo Soares da Albergaria. Partio de Lisboa a
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Vira déspois Menefes^cujo ferro

Mais na Afrtca que cà terá provado,

Cafiigara áe Ormuz,foberba o erroj

Com lhefazer tributo dar dobrado,

Tambemtttt Gama^empago d9 defierro

Em que efiási&feras inda tomado,

Qo os títulos de Condena' honras nobres.

Virás mandaf a terraj,qii€ defcobres

,

Vira Jepoit Menezet. Efte foy Dom Duarte de

>/lenczcs íilho herdeyro de Dom Joaô de Mene-
zes Conde de Tarouca, Prior do Crato.da Ordem
dd^S.Jonõ , & Capitão de Tangere em Africa , 8c

Nordomo mór , quefora da calad?El-Rey Dora
Manoel, & feu Alferes mór , pelica das notáveis

deite Reyno;aflim pelo langue claro defua linha-

gCjConio por íua cavallaria,& qualidades:& como
era peíloa táo abalizada El-Rey Dom Manoel &

17. deiMarçodc 151K. Chegou a Goa a oyto de mandou por Governador da Indiar com mayor

Setembro do melmb anno. Depois de ter íeytas ordenado,do que teve, nem antes, nem depois aU

algumascouias neceflarias para quietação da In- gum outro. Sahio defte Reyno com huma frotta

diâ le partio para o eftreyro, como tinha por or- de doze velas a cinco de Abril,de 1521. Succedeo

dem, & provizáo d'El-aey Dom Manoel, a treze a Diogo Lopes de Siqueyr* na governança da

de Fevereyro de 1520. com huma frota de vinte & Índia. Ò qual lha entregou a dous de Janey rode

quatro vellas.em que levava até mil èí oytocentos 15^2. Diz o Poeta, que Dom Duarte de Menezes

Portuguezes. E entrou pelas portas do êftreyto a tinha provado feu ferro mais em Africa , que na

17.de Março do dito nnno. E porque a tenção Índia , porque eíleve por Capitão mór em Tan-

d'El.Rey Dom Manoel era principalmente dei- gere , Sc houve grandes vittonas de Mouros. E
truir os Rumes , que tinha por nova certa hirem que catligará de Ormuz íobcrba o erro , porque

áquelle êftreyto para fazer fortaleza nelle , & to. quietou o Reyno de Ormuz ,
que cftava levanta-

mar pofib da terra : & (egundanamentc por levar do conua os nollbs , & havia grandes trayçócs

hum Embayxador do PreíleJoao,pornomeMat- nelle»
n , ta -ít r j r^

theus , que veyo a efte Reyno com Embâyxada JamíiefntuGama.Eiic he Dom Vafco da Gam»

d^El-Rey Dom Manoel , & íaberem principal. Conde da Vidigueyra Almirantedo mar da Índia,

mente das coufas daquelle Príncipe , que El-Rey & o pnmeyro defcubndor dclla.Partio dcfte Rey.

tanto procurava. Diz aqui,que Diogo Lopes nas no por Vilo-Rcy a nove de Abi il, de 1 524, com

ondas Erythreas.que faó no êftreyto do mar roxo, quatorze velas. E porque náo durou no governo

abriria caminho para o grande Império, que le ar- da Índia mais que três mezes & vinte dias, porque

rcadeíermoradadeCandace,&Sabà,queheo faleceo , náo temos que irattar delle. O quelcz

grande impcno do Prcftc Joaô na alta Ethiopia, ncfte tempo na India,&; o que lhe fuccedeo no ca-

na qual terra foraõ Raynhas Candace ,& Sabá taõ minho le pódc ver largamente em Joaô de Barros,

nomeadas,& labidas pela Elcrittura Sagrada; na terceyra Decada,liv.s..cap.i.

Macua comctfiernas de agua cÃe<i.Por toda aquel-

la çofta do mar roxo , aftim de Arabiu , como de

Africa há muy ta falta de agua , por haver muyto

poucos rios , & nenhuma fonte ,
pelo que a agua,

que hâ de poços, hc muyto roim. Quanto a Ma- „

cuá.de que aqui falia o Poeta,& nós falíamos atrás lllufirado com ãRcQ^ia dignidade^

he hVmia ilha na cofta de Afiica. E conta Caíla- 7> tirará do mundo,&feus enganos.

nheda, que nefte lugar achou Diogo Lopes de Si- Quero Menefes lo^OyCUJaidade
queyra quarenta &'nove cifternas fechadas , rc- ^^ ^^ naPrudencia que nos annos^
íervadas para o tempo danecefí^.dade ,

^.^^^f^ Governarà:ò farão O dito Henrique,
bom recado

, por fer terra que tem mais talta de • j n £„,.„

rgoa
,
que de outra alguma coul.. O mefmo diz ^*eferpetua memoria dellejique,

Joaó de Barros na terceyra Década liv. 5. cap, 10.

aonde tratta do íltiodefta Ilha, doutras parcicu- Ontro MtntMtUgoAViQxa Vafco da Gama por

Jaridadesluas.
''^'*

54
As aquellafatalnecefftdade,

'De que ninguémfe exime doshumanos
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u falecimento laccedeo Dom Henrique de Me- Succed*râi ifone Mafctrenhat. Por fslecimeiuo
íics de Alcunha o roxo. O qual ainda que não de Dom Henrique de Menezes luccedia por fe-
a velho de idade, era hamem de muyca prudcn- gunda via Pedro Mafcarenhas Capitão de Malaca,
a , & muyto cavalleyro

, & aflim fez maravilhas Mas porque não eftava na Índia , nem podia acu
dir a ella

, le não dahi a onze mezes por amor das
monções, foy aberta a terceyra via, na qual hia
Lopo Vaz de Sampayo : o qual ainda que com
contradição de muycos,diircnçóc$,& revoltas foy
Governador.
Mau desalmai eoroãdt.lfíio diz pelo que fe trat-

ta na oytava ícguinte do que fez cm Bintáo. O
que o Poeta aqui attribuyc a injuftiça , he em iua
aufcncia darfe a governança da Índia a Lopo Vaz
de Sampayordeftas eleyçócs, & diícordias eícrcvc
largamente Diogo de Couto na quarta Década.
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NO Reynode Bmtão^que tayitos danos
Terá a Malaca muyto tempofeytos^

NumJò dia as injurias de milannos
Vingarás c'o valor de illujíres peytos,
Irabaíhos^Ó-perigos inhumaiiosf

>ntra El-Rcy de Calecut.
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^ Aõ venceráfomente os Malabares,
.11 Tyeftruyndo Tanane^com CouletCt

omettendo as ôombardas^que nos ares
^ymgãpjédo peytoqueas comette,

ias com virtudes certo fingulares
'ence os imitas d'alma todosfetie,

yecobiça triuik^haJS incontinência',

[ut em tal idade he/itmma excellenciã,

DeJfruinJo Vanãnt com Ceultti. He Pananc huma
jvoaçâo d=>El-Rey de Calecut das principaes,
ie elle tem, fituada ao longo de hum rio de at^ua
)ce.Ao tcmpo.que Dom Henrique a accommet-
o,não era cercada de muro,mas tmhaó os Mou- ^ , „.,«»„^^ z^ vcf m^o, ,nnur»^7inr
.s feyta huma defenlaó de madcyra com eran- aZ^U I ^ ^'i

''"í^'"'''}'^'*

:s enmíhos , & terra, que fazião hum torte^mS-
^^rolhosferreis ml^paffos eftreytos,

.,aonde tinháo muyta artelharia, como o Poeta ^^^^H^^J^^^^^balvartes,lanças Jettas

z ncfta oytava. Coulctc he outro lugar na mef- "^^^^^ fco^que rompas^^ fotnettas
á cofta do Malavar féis léguas de Calecut íitua-

3 ao longo da praya. & fem muros,mas com ou- 2^« Rey"" «'í Bintii. Scflcnta léguas de Malaca
o amparo.Ôc defenlaó como a dePanane: aonde eftâ a Ilha Bintáo lugcyta aos Rcys de Malaca
ivia muyta artelharia , & navios poftos também áiem do eftrcyto de Cyngapura.junto com a terra
ira ajuda, & guarda da Cidade. Por entre todos firme.da qual a aparta hum pequeno rio,que entra
tes tiros.queeráo infinitos, affim de efpingardas, no mar naquclla paragem. Não muytolonge da
)mo de bombardas entrarão os noílos , & aíTolá- foz defte rio cllà huma povoação grande por no-
ioeftesdou»Jugares,como conta Joaó de Barros me Bintão.quedánomc a todaallha.Heeftclu-
Iccada j.hv.io. gar povoado de Mouros Malayos

, para a qual íc
Dtcohif»trtumpba. Não tinha Dom Henrique recolherão quando os Portuguezcs os lançarão
lentidopoftoemintcreflcs, nem era notado de de Malaca, & daqui lhe fazião guerra , &dano,
icio algum

, fomente olhava o queimportava ao como diz o Poeta;& conta João de Barros na ter-
jrviço de Dcos,& do Rcy. ceyra Década liv.3.cap.5. EftaIlhatomou,&deí«
E mcminencia. Çlut tm tal idade be fumma txetl- iruhio Pedro Malcarenhas naqucllc tempo , que

neta. Dom Henrique de Menezes ao tempo que cftevc fem poder aceytar a governança da índia,
jmou a goverãnça da índia não era de 50. annos, E havendo nella 500.peças de artelharia,& outros
mefta idade não era dado a vicio algum , como muytos petrechos, & invenções de guerra, & hu-
onta Joaó de Barros na j. Década. Somente foy ma armada d^El-Rey de Pam , genro do Rey de
Igum tanto delconfiado , como diz o dito Autor Bintão

, que mandava cm foccorro de f«u fogro.
ap.ult.que foy cauía de ter defgoftos com alguns Com todos cftes apercebimentos não efcapou a
idalans. ° t)„j..~ XA.f L-t *
'idalgos.

5

\lí As despoís q as ejirellas o chamarem^
LVJ SuccederaSiòforte Mafcarenhas
i/(p iniufios o mando te tornarem,
^rometcte^quefama eterna tenhas,
^ara teus inimigos confej/arem
^eu valor alto^o fado quer que venhas
^mandarJornais depalmas coroado^
^edeprtunajujia acompanhado.

Pedro Mafcarenhas.

jlbrtlhroi ferrttt mil. Depois que El-Rcy dé Ma«
l.fca le recolhco a Bintão , com medo dos noflos,

fez em huma baya pequena em que c rio fe mete,
quehc oportodaCidade,huma cftacada que fazia

ficar hum paflb tão eftrcyto, que huma Galé não
podia virar nellc. Era a cftacada de paos muyto
groflbs , metidos em grandes mós de pedra , os
quacs paos ficavão por cima da agua cm boa altu-

ra. Havia também oulros paos mais grollos a mo-
do de maftos de nãos, & outras muytas invenções
para íe defenderem, 8c enfcrrarem, que os nofibs

08 não podcílem entrar. Ecm humatranqucyra,
Nn^i que



2§^ ^\'iy''\.-'^-'^'CantoT>crtyvo,

que cercava a povctçáoí â modo dctava , havia Fará C':tn ètvtjíafo perdida^é^rotia,

trcá ordens de eilrepcs cora »s pontas hervadas,&; 'tor Heirotda Sthcyra^^ d:jtYO^udá.

poltos" einrevcA ,
lutns para eítorvar a entrada, cp^y. y^ylõr •Tortuguez,,de quem/e nota

6c outros para a labida. Eftcs iao os abrolhos ícr» ^^^^^ cofia Cambayca fcmpre armada,
reoSj^ucoFoctaaquij-ocm. ^ J^ -^ r

T^ ff Asna Índia cobtça^^ ambição^

iSjL ^s claramente põem aberto o roflo

Cotitra T)eõs,^jujitça, tefarão

Vitupério mnbum^masjò defgofto,

^emfaz itijuria vi/,^ f^m razão.

Comforças,^ poder em que ejtàpjío.

Não venceique a víttoria verdadeyra,

Hefaber terjujíiça nua^S inteyra,

fttú^irú itenhuM^rtt (i defgo/lo. Era Pedro Màf-

carcnhas niiiyro esforçado cavalleyro, ÔCnáo ha-

via couí^â que lhe polefle nódoa na Aia fama , &
como iftqera notório a todos os da Índia, fomen-

te tevedefgoftos por ter outro Governador ca»

leu lugar, vindolhe a ellcpor ordem, ôcdireyto

das luccciíóes,cofnoco.nt»a4.Deç,ada.

5^
As com tudo não nego que Sampayo

Será no esforço illujíre^& ajjinalado

Mojirandofe no mar humfero rayo,

^e de immigos mil verá coalhada,

Km Bacanorfarà cruel enfayo

No Malabaripara que amedrontado

^espoisafer vencido aelle venha

CutiakfCom quanta armada tenha:

Mas com fWí.Moftra coroo Lopovázdc Sám-*

payo era muyto esforçado cavalleyro, & que náo

fe pôde negar ler para governar a índia. O qual

fendo eleyto em Governador da índia pela ordem
acima ditta foy em pefloa correr a coíba do Mala-

var , na qual deftrtihiohuma armada de muytos

paraos , que edaváo em Bacanor , oí quacs erão

d^El-rRey de Calccur.Pelo que lhos qucymou com
niuyta picfienta.que tirthão. Mas ao lugar não fcZ

nojo,por ferd"'El-Rfy de Narfingâ,com quem os

noflostinhio paz, & amizade, 6c tomou ncftaar-

madaoytcnta peças de artclharia.Cutialeerahum

Mouro grande cavalleyro
, que os outros tihháo

por fanto,porque havia pouco, que viera de Meca,

a cílc Moúrojcom 150, velas muyto bem artilhadas

dellruhio Sampayo com lós onze veUs. " * '•"•/-''í

CO

E Não menos áeDiua a ferafrotta

^ue Chaul temerá de grande^ó" oufada

Será aos Guzarates tanto aanOy

^antojàfoy aos Gregos a Troyane.

Por Heyíorda Sylvtyra.h eífe Fidalgo deu o Ge».

vernador a Capitania mór de rodes os navios d(

remo. O qual desbaratou Halixa Capitão mòrd:
armada de Diu, com lellenta, 5c quatro fuftas,crr

huma das qqaes fogio Halixa , Sc as outras todai

foráo tomadas, Sc ties queymadas. A nofia frotti

eílava cm Chaul,& o Capitão delia, que então er;

hum Franciíco Pereyra de Berredo cftava teme.

rolo,que lha entraífc a de Dm , por eftar mal pro.

vida de gente. Mas com a chegada de Heytor di

SylveyrajO Mouroíoy desbaratado, & afortalèzi

ficou quieta.

Gluanto jà foy aes Gregos o Troyanc. Diz que 1(

houve Heytor da Sylvcyra com osGozaratcs,qu(

fáo os moradores do RcynodeCambaya , aondi

eftá Diu, de cujo niarelle era Capitão már , come

Heytor Troyano com os Gregos,que
j or muyta

vezes os vencera no certo de Iroya.

Cl

A Sampayoferozfucceàerà

Cunha^que longo tempo tem o temei

7)e Chalé ai torres altas erguera

Em quanto *Diu illufire delle treme,

Oforte Baçaímfe lhe darày

Naõfem fangue porem^que nellegeme

Meltqnelprque àfõrçafo d'efpada

Atranqueyrafoberbaiú.ètomada.

Cunha. Noanno de 1528. a 18. dias domez di

Abril partio Nuno da Cunha de Portugal, em hu

ma armada de onze velas ,
por Governador da In

dia, Sciendo o officio de Governador detrcs an

nos,Nuno da Cunha o teve dcz.porquecomb El

Rcy deícjava muyto a fortaleza em Diu,e{le Nu
no da Cunha A houve: para coniervaçâo deli* , &

porfer Nuno da Cunha homem de rec«doi quiz

que eftiveflc todo clle tempo na Índia : gcilVodi;

aqui o Poeta
,
que teve longo tempo o leme, por

que governou dezannos. Chalé he hum lugar ni

corta de Calecut,aondc tem osPortuguezes^iumí

fortaleza. Nuno daCunha foy o primeyro , .qu(

começou eftc forte , &: lhe lauçcu a primeyra pc

dracom muyto tanger de trombetas, êc charamC'

las. Erta fortaleza hc duas Icgoas de Calecut, feytí

parafopear,£c refrear os de Calecut , &c(lorvar.

lhe fua navegação hoje n^ió he noíla, porque a la r

garaô os Portuguezes. Em quanto Díh lílu/lre delli

írewe.FezNuno da Cunha cita fortaleza em quaU'

tonáo pode entrar em Diu , doqucticmia Diu

porque
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porqoe íentia o que fe lhe apai-clhava.O/èríí ií-^.

çam. BaçanTi he hum lugjjr cncrc Chaul, & Dij
metido por hum rio,aonde podem nadar Galés, d©
qual riu íe faz hum eítrcyto, que o cerca da banda
deLeíta,Sc íe vaj' meter no ínar,& a terra ricaem
liha. Has'ià nos baluartes de Baçaim quatrocen-
t.is peças de artilharia. Com cudo foy tomado dos
nolios emdia deS.Sebaftiáoannodc ij^jj. aonde
torão mortos muytos Mouros, ÔC a artelharia to-

mada, 6c o forte derribado, 6í Melíque fenhor da
icrra fugio para huma ferra , aonde ícialvou. A
trahíjmyra foberbavè lemada. Eíla tranqueyra de
que o Poeta aqui falia, tinha Melique miiytobem
tortalccida , & com muyta gente de guerra , mas

^3

ris mãos do teu Efievaõvem tomar
As rédeas^hum que jerà íUiijirado

NoBra/i/^comvenccr^é-caJiioar
,

':'

O pirata Francezm mar ufado.'''
T)e/pois Capitão mor do Indico mar
O muro de T)amão/oberbo,& armado
Efcala^^prímeyro entra a porta aberta^
^ue fogo,^frechas mil teraõ cub^rta. -

NõBrafd. A Dom Eílevão da .Gama fnccedcc^n^alheaproveytou,põ.-qu;osnofl.aent;aráo M^rn^^í^^^S^g^:; ;^- ti: ofi^poriorça de armas,como dizaqui o Po.ta.O mo- o qual temuo nnto os M.Uvaíkouc traSão po>dodeílu tranqueyra,(eu tamanho,& força.fe veja J.ó entre fi: oxare Martim Uol^ -«: dfJeem Caitaaheda. L porque parece hcar aqui a h.i- m,,,„„ Affonço : & náo íonVehtc doV^Sl«vares^«m elcura ,em fe trattar de Diu,lobre lua toma- ..as de todos os ma-s-Reys ? & entoU d In^^^^^

Íufcfcremos^rt^;:;
-' ^^--^^^"^

'

^^ ^^^^ ° ;°^ _-y- --^^Na cla-Jdo Brazil desbJatou

6z :
<

TRas efie vem Noronha^ cujo Aufpiclo
T)e Dm os Rumesjcros afugenta

j

Ijíh ofue op^ytoJ^S bela co exercício

jDí António da Sdveyra bem faftenta.
Fará em Noronha, amorte o vfudo officío^

^aaãohum teu ramoso Gamaje ífprimenta
No governo do impeno\cujo z,eloy t

Com medo o roxo marfar à am 'irelio.

huma armada de Francezcs.como aqui djzó Póe-
ta.^Ancís que foíle Governador da índia foy Ca-'
pitáo mordo mar Indico, no tempo que govcr-
nav-aN-unodaCunha.E.porque El-Key. de Cam-?
biya p)r norneSultáo Badurotcmia , ôclhcera-
afteyçoado.por íua cavallarid,& esforço.lhe man-
deupedir fe viílccom cileem Diu para commu-
nicar com elle algumas coufas tocantes a leu eíla-
áo,U fcrviço de lil-Rey de Portugal. Entre ou-
rras coufas,quc trattarào entre fí,huma delias foy'
quehavi» dcdar huma- fortaleza cm Diu, «a parte
Kondc o Governador a clcolheíle. Eíta he a rszâò
poi que diz C amóes na oytava fcguinte

, que EI-
Rey de Camb-.iya lhe deu fortaleza em Diu,O que
luccedeo iendo Governador Nuno da Cunha,
porque não pareça

, que nos encontramos çom o
que dizemos no canto fegundo,oytava 50*

6'4

Traz. tile vem Noronha. A Nuno da Cunha íuc-
cedeo Dom Garcia de Noronha, o qual foy man-
dado por Viío-Rey no anno de 1558. por haver'
nova,quc hião Rumes fobreaindi 1.

pt Antomo (U Silveyra.\L[\t António da Silvcy-
fa nelte tempo defendeo a fortaleza de Diu , 'de
que era Capitáo.de 65. velas de Turcos com doze
niil homens

, Capitão mor Solimão 8ax'á Rey dó
Cayro. Osquaes forâodcsbarâcadós, como refere
Caftanheda. • : .:

^sndo humteu ramo ó Gama. À efte Dom Gitri
mdcNo.onhafuccedeo Dom ErteváodaGama
hiho de Dom Valcoda Gama noanno de 1541.
roy ao marròxo>

; £c eíicve no porto de Maçiia, " -' 7"' '^^/^"U" "^'^-J ywttf.
aonde deyxou a mayor parte de lua armada , & fó 2^*^ Calecut^que affim cem quanto veyo
comi^. velhsfoyatéoporto-deSucz o ultimo O/arâretirardefiriPUecbeyo
daquella cofta

, com intenção dcqucymaraar-

S^ndJ^eZ-^^^fí^''^' *i^''"'^"'-'''^':
P..f..«.«f... A^^«r..^../?//^«,.. Mogorcs faõ

fie?., 'n.T .
'^.•"^'•^°'="^^od'^s, tanto que (e o^ quecommummcme 'chamamos Tártaros. O

m a^n^ldo^^^
' -asnáopodequey. Rey ddlss gentes tinha determinado tomr.r o

Zo Tvtt^ ' P"'"^''" T. ^^'^"'^^^r
i^«yno de Cambava. O que labendoo Rey, pro-

dah?;!^,dl^ ;- r""-'" ?." ^"'^? de MaçuFV"& curou amizade com o. nollos para o favorecerem.

in^TÍrP ? ™'°^''^^'l':'^"'^^'^'''^-^-
&«it.dàrem contra os Mdgores,& principal men!maçom joo.Portuguezescoutra El-Rey dc.^'Cflâ te com Martnn Affoncbdl Soufa .que era rcfte

cmfavordoPrefte. .>M.' tempo Càp:u>áo mórdo^mar.-Aoqual deu íort.lcz.

em. Diu , ,

poro favoredèrncfta emprcza , o que
ívJartim Affonçojez conl parecei , SCConíenti-

nicnto

AE]?è o Rey Carrihaycofoberhijfim»
Fortaleza dura na rica T)iuj

'Porque contra Mo^qrpodtírofi/fimo

Lhe ajiidea dtfender ofenhorto.

T>efpots irà com ptyfo esforfadifjifno

A tolher que nãopajfe o Rey Gentio



^55 Canto decime,

Oicntodo Govfrnador Nuno da Conliâ.

Dtfoii irã. Querendo El-Rey de Calecut paliar

com grande poder de Cranganor para Repehm,

lugares do Malavar fcte léguas de Cochim, eftor-

voulhc Martim Aftonço o paflb , & depois tomou

o Repthm , 6c o queymou , por dar obediência a

El-Rey de Calecut , como diz na oytava legumte.

ÍT

^5

DEflroyrà ê cidade Repelim

,

Fondo o/eu Rey com muytos emfogida

E de/poisjunto ao cabo Comortm

Huma façanhafaz efclarectda

.

jífrotta principal do Samorim,

^e defiroyr mundo não duvida^

Vencerá com ofuror doferro^&fogo;

Emfy verá Beadâla o Marciojogo,

' E dtytii junto ao sabo Coworim. Eílc^cabo hc de-

fronte da Ilha de Ccylaó . chamafe aflim por fer

hum monte muy to grande , qucifto quer dizer a

palavra Comorim.He na cofta do Badagas, aonde

cftá a Cidade Miliampur, lugar aonde padeceo , &
«ílá fepulcado o Bcmavcntui ado S.Thomé Apof-

tolo,& DilcipnlodeChrifto NofloSenhor.NelU

parage do cabo Coraorim , entre ellc , & Ccyláo

vencco Martim Affonço Cutiale Capitão mòr do

Samorim , 'junto á Cidade Bcdeála, Sc deftruhio a

mcfma Cidade , a qual eftà junto ao cabo Como-
rim.

Mareio jogo, O jogo de Marte, Deos da guerra,

que hea guerra.

TEndo alfm limpa a Índia dos immigos.

Virá defpots com fceptro agovernaía,

Sem que ache refí[lencia^nemperigos

t

^c todos tremem deUe^f$ nenhumjala.

Sòquizprovar afperoscajligos

Baticalà que virajà Beadàla:

T>e/anguej& corpos mortosficou ckea,

E defogOj& trovões desfeytaj& fea,

" ttnàt afi limpe • Mia, Com efta vittoria ficou

El-Rey de Calecut fem armada,& fem artilharia,

porque toda pcrdco ; & em eftado , que não teve

mais animo para fe bolir , como diz aqui o Poeta.

Virá dtpoii ttmfe*ptro.Dcpois de Capitão roór do

mar , foy Governador da Indit , depois de Dom
Eftcvão da Gama. No qual tempo havia hum*
auietaçâo grande no Oricntc,porquc Martim Af-

fonço era muyto temido nelle. Só Baticala forta-

leza na cofta do Malavar , como ttinta légua» de

Goa, não Icquizefcarmentar com males , & tra-

balhos alheyos , porque tendo vifto o que paflara,

emBcadala , não quiz Ic não como neciacrpn-

cnentarcm lua propna cabeça.

ESteferãMartmho^quede Marte

O nome tem côas obras derivados

Tanto em armas illujire em toda aparte

^anto emconfelhoJabiOi& bem cuydadô.

Succederlhe ha aly Vaftro.que o ejiendarte

^ortuguez teràfempre levantado

Conforme fuccefjor aofuccedtdo^

^i hum ergue 'Diutoutro o defende erguid»

Succtâsrlhebi alU Ca[tr$. A Martim Affonço de

Souíà , ao qual o Poeta aqui deriva o nome de

Martinho de Marte , que os antigos tivcráo por

Dcosda guerra, porque foy hum exceUentiflimo

Capitão, & fabio Governador na índia, como fica

dito,fuccedeo Dom Joaó de Caftro Varão cxcel-

Icntiflimo também , & femelhanteaofucccdido,

aflim na cavallaria.como no confelho. Ellc Mar-

tim Affonço ergueo de principio a tortaleza de

Diu , & Dom Joaõ de Caftro a detende© de hum
giandiflimo exercito de varias nações , como O

Poeta diz por algumas oy tavas.

6%

PErfas feroceSiAbafftsjéy Rumes

^

G^e trazido de Roma o nome tem.

Vários degeftoSiVarios de coflumes,

§ue milnações ao cercoferas vem.

Farão dos ceos ao mundo vãos queyxumesi

forque hunspoucos a terra lhe detém,

Emfangne TortuguezjuraÕ de(ridos

VDe banhar os bigodes retrocidos,

Perfatferoets.Kcconu as gente* que forão ncfte

cerco de Diu, como Perfas.Abaflis, 5c Rumcs.na-

çõcs diffcrentes , que todos foráo em ajuda d^El-

Rey de Cambaya. Perfas faó moradores de Pcrfia,

Abaffis de Abaffia, terra de Africa. Rumes faó os

Turcos , chamados affim por virem da cofta dos

Romanos , como aqui diz o Poeta. A verdade he

chamarem fe Rumes , não por ferem da cofta dos

Romanos , fcnão porque vcndoos os da Índia na-

quellas partes, lembrados do que le dizia da caval-

laria dos Romanos.lhc chamarão Rumes, queren-

do entender Romanos : como também chamào

Francos aos Portuguezes , pela fama que os Fran-

cos alcançarão na tomada de Hycrulalem. Todas

eftas nações torão cm ajuda d^El-Rcy de Cam-

baya a efte cerco de Diu, & outras muy tas. Os

Rumes faó gente muyto arrogante: tem porcof-

tume trazer as barbas rapadas, com grandes bigo-

das , pelos quacs jurão quando lançaó íua$ barba-

tai,de que ellcs (aó grandes homenst

i



Luftadas de Luis de Camões Comvwntados,
Hum paredesfubináo efcàsa$porta.
Outros a abrem.nafera e/quadra tn/aiia}
B eytosfaraó taõ dignos âe memoria,
èlue tíao caybaà em verfo.ou larga htfioreo
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6ç^

Eu vem defj>ou.DcÇ'poh de partido o filho Dotn
Alvaro.fc fez prcílcs feu pay Domjoàô de Caftro,
& chegou a Diu,efl-ando em grande aperto,& def-
pois que chegou

, dalli a trcsdias lahio aocampo
contra o exercito d'EI-Rey de Cambaya

, & o
desbaratou

, marandolhe mais de cinco mil
pondo em fugida todos os mais.

5C

7^

EStedefpois em cawpo fe dprefenta
Fencedorforte^à' intrépido ao pofante

Afdifcos medmhost& liÕest

Trabucos feros^minas encubertas^

Suftcnta Mascarenhas com os barões^

b^e taõ ledos as mortes tempor certas:

jitè que nas mayores oppreffões

Ca(iro libertador,fazendo ofertas

'Das vidas defeusfilhos,quer quefiquem
Comfama eterna^^ a T>eos fejacrijiquem,

Su/ítnta Mafcarenbas: Eílefoy DomJoaõMaí*
carenhas Capitão de Dm no tempo de Dom Joaó
deCaftro

, o qual defendeo aquella fortaleza de
raais de 30. mil homens

, & leis mil Turcos, com

iuTbVfocclTiXpd"^ ^j--«^r/^>rr.,c7'.wí'^j^.^.;>.^^«í,

lo huii dos mai. kmofos cercos que no mundo (e ^^/' Cam^f^-^.& ayifta lhe amedrenta
/iráo nunca : & alcançando tão grande vittoria ^rV'^"^

multidão quadrupedante.

sm campal batalha.que fe não pôde crer lem oran-
'^ menosfuás terrar malfuftenta

le admiração. Como referem os diálogos de^aria ^ Hydalcão do braço triumphante,
liftoria dialogo 5.ann.

1 547. ^e caftigmdo 'uay Tiabulna cosfía:
Das vidai de jeus /í/^í,. t ítes craó Dom Fernan- Nlm lhe efcapou Tondà no íertaõpc/la •

lo de Caltro.Sí Dom Álvaro íeuirmâo.DomFcr-
landofoy morto em hum baluarte.auelc chama va.j.r..- 1-» u n » ^
Ic Gil Coutinho em hnm=, m,^! ^

ic cuama Efiedefpots.Duis batalhas campaes deu o Govcr-'icv^in„outmho era huma mina, que 0$ Mouros nador Dom íoáo de Caftrn r Fl U ^v Af- r.o.
Ih hzerao,na4ual com a força do fo'^o voou oe- LTJ ín.rn! Í < a 7* iÍ ^ í "*"

n«rpfl-r«nnmPrr«o.,H^
-,<»

"u ju^
j voou pe- baya

, humanolegundocercodeDiu .quefovâ

Zrl ZZZp f '
"' ^'""' ^'"^° ^° ^'- °"^^ 'í^ J""'^o de m.l quinhentos quarenl & féisLiarte

,
como o Poeta conta na ovtava leeuinrí* «^ «,,r,o . ^.,. j m u

^^""-"i' »> leia,

guando levarão a nova ao Vifo.RVv aSh,.,* f ^ '^' Novcmb.-o de 1547. huma fe-

i Goa , fabendo que a fortaleza e/aJa^i^^^^^^^^^
^ ^""^ "°' "'"Ç"^ ^' Baroche,que (aõ hun.

l.RevdePortiiea (e veftionff i t í^ ^^""^°' muyto grandes, aonde EI-Rey de Cam-'

:randeVrar^r?^K^^^^^
^^^^ ^-'- --^^ -'

f^
cavallo,ôc gente de pè k^

^as.

^ S"*osriaaigosjugallemca. numero, & muytoselephántcs, onde o Go»-erna-

.

dor lhe apreíentou batalha campal, com tão valc-

70 rola rcfoluçáoi que o Rey o não corometteo, atc-

FErnàndohudetlesramoda altaPranta
"'"''^''^^ da valerofa ouladia dos Portuguezcs.

Ondeo -utoíent.fozoem rtúda
^ ' T '°"'l'

^^opoderofo exerc.to,queerademais

^
w,uitfH9jugoem rutaoy de cento & cmcoenta mil homens, le atrevião ef--Lm pedaços os muros no ar levanta^

ierà aly arrtba tado,& ao ceo fubido:
íjvaro quando o inverno o mundo efpanta
'item o caminho húmido impedido^
ibrtndo^-vence as ondas^à" osperigos^
)s ventos^^ despois os inimigos.

perar em campanha, & formar Içus efquadrões.
O Hydalcão do braço triumphantt. EítandooGo»

vcrnador em Diu,foylhcnova,conno o Hydsicáo
tinha o pafiodcSalíettc

, que he perto de Goa,
com grande exercito , com intenção de tomar a
Cidade, ^iabido iíto de certeza mandou o Gover-
nador dar á vclfi

.
&foy a Baçaim , que fcrá trinta

Jlli}aroVa^(^.,T\ Al . ^„ Jegoas de Goa pouco mais. Nefte lugar mandou

cyxoTõfavemr^r/^
''°'^'^''^''°'^^;^'^ dar pregão geral, quetodosos de Baçaim lefizef.

crnoafocrllr n ' ^P^f ° "« "^'^X" doln- lem preftes para o acompanharem com lua frotta,

ant^u^td-Sl^';'.!Zl2
""'^

' ^"^ ''' ? ?>^"".^ ^ ^«'^' ^?y ^
^'

^."'' ^"5 ^- doze legoa;

71

EYs vem defpois opay^qm as ondas corta

^
Coorefantedagente Lu/ítana;

\
'^^^força.&Jabêryque mais importa

batalha dâfelice.^/oberana.

de Baçaim.aondefezomefmo. Neíla jornada def-
truhio no caminho Quelicia , Dabuí , & outros
muytos lugares do Hydalcáo.Scm entrar cm Goa
fepaflbu em terra firme , com pouco mais de três
mil Portuguezes , comos quacs desbaratou hum
exercito do Hydalcão . com cinco Capitães léus,
com mais de vinte mil homens de pé , & lete mil ds
cavallo,em dia de S.Thomè de 1 547,

JVew íhe efcapou Pondâ m fertão po^a. Pondá hc

huraa

i,(.i
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A.

doihe iuntamente a terra,para que vifie, que pelas

cavalbrias , & obras exccllentes fcytas nelia, je ai.

cançavaaquellefermolo lugar do Ceo , queeílc

fo) tambcíTiG intento de Cícero nos íeus livros dí

republica. E ifto he o que os antigos Romano!

moftraváo em íazer , que ao Templo da honra 1<

não pudcílc entrar , fe não peia porca do Tereplc

da virtude. E i^íliroiica o Poeta neftepurnculai

entendido.

74
SJicètava a Nymphai&as outras todai

\, Comfonorofo aplaufo vozes davhi

Com quefcfiejão as alegres vodas^

^e comtantoprazerje celehravão.

tor mais que dafortuna andem as todas

{Nua conjona voz. todas foavãi
^

Naôvoshão dejaltaragentef

a

Bonra^valor^à-jama glortoja.

Por mait eiue ãa fortuna andem as rodas. Da fortu-

na le veja o que fica clcrito no canto primeyro.

75

DE/pois que a corporal neceffidade

Sefatísfez do mantimento nobre

^

E nâ armonta •3& docefuavidade

hutr.a fortaleza do Hydalcáo três legoas de Goa

pelo iercáo dentro , elta queymou o próprio Go-

vernador com a Icldadelca de Goa,a vmte & hum

dias de Setembro, três mexes antes,^ que Iheacon-

teceílé efte luccelio com ó Hydalcáo.

SteSfé' outros Barõesf^or varias partes

.„lí ^Dignos todos defamaj& maravilhai

Fazendofe na terra bravos Martes

Virão lograr os gofios dejia ilha,

Varrendo íriumphantes efiandartes

Telas ondas^que corta a aguda quilha
_,

E acharão e/ias Nymphas^á e/las me/as,

^eg/mas,& horasfaõ de árduas emprefas, ç^/ácônjJnavoz todas foavão)

a ia,,' j.-r a c • Naõ VOS bão defaltaragente fa^Hofa^
Viraolegraresgofi0iaefiama.£<eitebngifí\emo

deita Ilha com tantos favores , & gazalhado de

Thetisprincelado mar,queosagaZ3lhara, &fer-

vira , imita o Poeta a Marco Tullio. O qual nos,

feus livros de republica ,
que muy tos viráo , Sc le-

ráojde cuja relação labemoSjO que ncUes trattava,

6c affim do mefmo TuUio em muy tas partes, dcf-

pois de ter debuxado o efLado de huraa pcrieyta

republica, Sc as partes que fe requerem para o bom
governo, Sc adminiftraçáo delia, no fim deites li-

vros fez hum breve dilcurlo , a que podemos cha-

mar taboa do naufrágio, pois de todos os livros da Viraoos altosfeytos^que defcobre,

republica de Ciccro , não cemos mais que efte pe- 1'ethis de^raça ornadâ^&gravidade^
queno fragmento,a que chamamos coramummen- «p^;.^ que com mais altagloria dobre
te fonho de Scipiáo:perdido o principal todo,tan- . rn ^^n^

alegre,& claro dia
to ácuftadoscuriofos, ouelcQndidocmalguma - J -** -V _ <> ^ .- .

parte avara de no lo communicar. Em o qual fo-

nho finge Tullio
,
que Publio Scipião Africano

citando dormindo lhe apareceo feu verdadcyro

pay Paulo Emilio , Sc Publio Scipiâo, que o perfi-^

lhou,Sc o grande Africano,Sç outros fenhorcs Ro-

manos já defuntos,os quaes deípois que lhe conta-

rão tudo o que na vida lhe havia de aconcecer(co-

.

mo fez aqui Tethys aos Portuguczes)8c as honras,

Sctriumphos, que na vidahaviáoderccebcr, que

he o gazalhado , Sc fuavidade defta Ilha , paraqucj

com mayor alvoroço fofrelíem os trabalhos,le dif-

puzcflem para os perigos, lhe moltrarão a termo- ___ .

fura dos Ceos , o curfo , £c ordem dos Planetas , Sc Veres^o que naõpode a vãafciencia

eftrellas,dizendolhe, qucaquellelugar eftáva de- lyos errados^&mÍferos moriair,

putado para os que nei\a vida correflem com fuás Sigueme firmei&forte comprudência
obrigações, favorecendo, Sc governando direyta- çp^^ eíiemonte tlpeífo comosmais,
mente as fuás republicas ,

fazcndolhe juntamente ^^^^,^^-^.^ oLapor hum mattO
p!açadascoulasd3terra,comotudofepodeverno JJ ...v- ,

°
/ * **^

d,to livro.que he aflás conhecido.E quanto a mim Arduo.dtf^ciUduro a humano tratto.

jfto quiz dizer aqui o nollo Poeta
;
que deípois,

. ^ t> u-
queTethisagazalhou Valco da Gama,& aos mais Fat.tt mercê barão, aSaptsncia. Começa Tethi!

Portuguezes,o levou a hum campo muy to fermo- a declarar ao Gama as mercês, que Deos Omnipa

fo.cheyo de rubis, Sc efmeraldas ,que heo lugar tente, queaqui entcndepor Sapicncm, tinhspre-

aonde vão parar os que leguem a virtude , donde parados para os que ncda vida fazem couias cxcel

IhcmoítrouoCeocomtodoslcus Planetas, Sceí- ]cntes,Sc dignas de memoria.Sí;gMewíJírwe.O cami-

trellas , declarandelhe fua exccUencia , moftran« nhs da virtude he no principio aípero , & intrac

tavc'

Tara ofeliceGama,aJídizia.
1

Para ofelice Gama ajfim diz.ia. Chama o Poeti

aoGamafelice ,poisfoy digno de hum tão ditofi

gazalhado , como eftc , que Thctis lhe fez dccla

randolheofucceflbfelice , queíuas couias haviai

d« ter no dilcurlo daquella navegação.

FAzte mercê baraÕià Sapiência

Suprema :,de c'o os olhos corporais
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_
Lufiaàas de Lnis de Camêes €<}mmentad9sl

ta vel aos que o querem fcguir.nias no fim he largo,
&deleycofo

, como o pinta o grande Philolbpho
Pythagoras , naqueila lua obra cxcellcnteeferitca
eni verío, a qual íe intitula c/irmnii, verfos, por le-

rem muyto íentcnciolos. Peio que alguns lhe cha-
mão carmina <i«re<í,vcrlos de ouro,por lerem elles,

como íica dito , dignos de tal nome. Eaffimaon- r * ?^ t
'' •"-•Jí'*

de íc acha efta palavra ç^rww*, femmais addiçáo. ^*^P'^^'^^^^ centro atodos(ó tempoji»

nem acrcccntamento, fe entendem cftcs vcrlos de ^<^/'^^*^^ hora/e abaxe^horafe erga
Pythagoras pela razão dita , como naquelle verfo ^^cafe ergue^oufe abaxa;& hú mesmo roji»
de Catão: Si Deus e^ €nimus nobis^Mt carmina dicunti ^or toda a p«rte tem^^ em toda parte
aonde Catão por Cí?r«9í»(í entende os verfos de ou. >->

• •

rode Pythagoras, nos quaes trattadaexcellencia

da alma*

a Vaia matéria feja naÕfeenxetga^
Mas enxergare hem.que eflà cíinj>oft$

"De vários orbes^que a divina verga

11

N^ AÕandâi) muyto^que no erguido cume ^,y„^, ,^^. naruciiiarman^. no A

(iYlPVAlÀat Vuhte t-yiar n;^ *,1i^o/lll^^ T\. : L.. r\- • , - _< *

Começará' acaba: emfimpor diurna arte.

^al a matéria feja nao fe enxerga. Neílc globd
viooGama eftamachina univerlal

, & todas as
coulas nella poftas,&: cora ver tudo.Sc cnxergar,5c
diviíar luas particularidades , nâo pode entender.

*De e/mera^das,rubis, taes que pre/mne
Avijiayque divino chaôpifava,
Aqm humglobo vem no ar ^que o lume
Clariffimopor elíepenetrava^
^e môdotque o/eu centro e/lã evidente
Como a /uafuperficie^claramente

De vários orhcs.Dc vários circulos,& Ceos. Que
coula feja orbe, & como fe tome pelo Ceo, Ic veia
a nofla annotaçáo no z.canto.

£ hum centro a todes fS tempere. Elle centro he o
globo da terra, & agua, porque todas as partes do
Ceo cftáo dcllc apartadas ígualmcnte.O qu»l cen-
tro em comparação do Ceo , he bum ponto rouy-

--, ., n 1 .

^° piqueno
, como codos os Aftronomos prováo

Nãe audio mupo, ^ cfte lugar levou Techys o por fuás demonftraçóes. Centro he palavra Gre-Gama.ao qual pinta cheyo deelmcraldas, Sc ru- ga.entrc outras fignificaçóes, que tem. Humahê
bis.pela fermoíura dellcEíte he o campo em que fígnificar hum ponto no amogo da tcrra.pofto tãovaodavosque leguem a virtude, aonde tudofaó pontualmente no meyo.que todas as linhas lança-
goílos,& fcrmofura. das para a íuperficie lejão iguae*

, pda quíil razão
^qut bumgíobovtm no ar. Fmge aqui o Poeta le chama centro do mundo.comoledifièl!* oamo-commuyto artificio,como Tethys, deípoisquc gn.Sc meyo do mundo. Porque a terra coma aau«

agalalhou
, & feítejou muyto aos Porcuguezcs, os e ftáo no meyo da machina celcílial , fe charaáo

levou a hum lugar apartado , muyto aprazivel^á centro do Ceo.
viíta.do qual lhe moítrou eíU machina do univcr-
lo em huma figura redonda.que o Poeta aqui cha-
ma globojtâo clara.Sc fcrmoía.quc toda» as coufas
que nella eftavão le viáo clariíTimamentc. E por-
que eftcglobo.que lhe moftroucon rinha «íta ma

Nurteafe ergue. Efía machina do univcrfo , que
vcmos,como hc de figura circular.íempre anda em
hum mcfmo compaço,& diftancia, Sc femprc tem
hum rofto,& figura.porquc nunca fe altcra.ncm fo
muda, nem íem fim, nem principio finalado, que

cnmacelelte,&elemental,queheoquccommum- laó condições próprias da figura redonda, Sc cir-mcntc chamamos mundo, moftrandolhe todas as cular.Verga divina,qucr dizcr,vara de Dcos,por-
particularidades do Ceo,o gabou muyto, paraquc que Deostodo poderofo foy autor defta machina
vendo os Portuguczcs a fua nobreza, & que para do univcrío , como le conta no principio do Gc-
alcançar hum lugar lio cxcellcnte, era necefiario n^íii.
fazer couías.por onde o mcreceflcm.le difpurcílcm
com todo o cuydado,& animo a cfta obra,& pro-
cu raflem fazer coufas

. pordondeoalcítnçaflem.
iLíte globo hctoda a região celeftc juntamente
com leu centro.que he o globo da 6erra,& agua, a
que Qs Aftronomos commuramente chamão ccn-
cro do mundo.

EJli evidente. O centro com a fuperficie con-
cava dcftc globo celeftcporque os que morão na

79
\T lS!tforme,per/eyto;em fy/aflido^

' §ualemfim e Ârchetipõ,que o criow.

Vendo o Gama e/feglobo commavido
Tye/panto^& de defejo aly ficou,

Dizlhe a T)eofa.O trãfinto reduzido
Empequeno valume aqui te dou

terra penetráo com lua vifta toda efta região ele- '^'^ mundo aos olhos teus^para que vejas
fnpr,r., R, -»i_/i- r

. ., .^ Tor dofids vas^^ trus^^ oquc defejãs.
mental, & celefte. Lume. Hea vifta,comoíeuza
entre os Poetas Latinos. »& ,1.

Uniformeyperfeyte. Tratta da excellencía,6c per-
feyçâo dcíle globo, que he figura do mundo, no
qual eftava toda a machina do Ceo, Sc terra, cha-

Oo malh»^
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malhe un!forma,por fcr todo de huma sncíma ma-

icna,&; figura: perfeyto, por lhe náo faltar coufa 8i

alguma, 'porquVcomoátallhefoy dada afigura T^ SJfeííYhiqueprmeyrovay Cerca7ldo

írcdcnda.quedc todasheatnaispciteyca, ôcfermo- J[^ Os outros maispequenosji^ue emfj/tem^

íí. Donde Ovídio nas Metamorpholcs liv. i. par» ^g gflà com luz tao clara radiaiidOi

moftrar a ftrmoíura dolmundo.du citas palavras. ^^^ ^ ^^n^ ceza^& a mante Vtltambemi
Magmffuhmglomrravit tn^rbu. Fez Deos o muii- "^^^ ,j, nomea,onde logrando

t;tt«;^^:.rN^^^^^^^ l^isalias.Jiaod^^^^^^^

Tcli^l ncn' fuccrcê , obra de hum láo excellente Taman ho.que eUeJòje entevde.á alcança.

Airifice como he Dcos.loílido em fí. Donde diflc 'De quemnaÕha nomundojeinelhança.

a Sagrada Eícrittura da terra : ^uifundafti terram

/uper /iahtlítattm lnnm ^ non inclmakttur m (aeulum
tfit orbe, ijMfrmqrovay cereanât. Tratta ncíla

fecuU. Fundaites Senhor a terra fobre a lua pro- oytavadoCeo rmpyreo , de que os autores pró-

pria fi'rmcza,náo fc inclinará jâ niais.O que enten- phantis náo trattâo.Eíte he o allento da gloria,&
deo , & declarou aqucUegrand&Philolopho Ovi- Cortc do Cco. Nelte refide principalmente Dcos

dionaíua Metamorpholc, quando difle da cerra, NoíTo Senher com os Bemaventurados. Da ra-

que cftava fuftcntada em feu próprio pelo : fonãt- 2.W dcftc nome íc veja o que elcrcvcmos no can-

nbui librat» (m : peíada com ícu próprio pcfo, que to^fegundojoyrava í^

he acaufa porque náocaye.nem fe move para hu- De tjutmnãê bàns mund» ímtlban^a.^út he Dcos

ma parte, nem para a outra. G^al ewfim o Arcbe- NofloScnbor,cujorer,&Magcll«denãohâentea-

tfpo,jf»eo crw». Archetypo he palavra Grega,com- dimcnrohumanc/^jjie ocomprehcnda.comodizô

pofta de duas, archi, principal, typos, figura,por

qu« hcx) trcslado, primeyra,ou prmcipal forma de

qualquer coufa. Aqui o toma o Poeta por aqucllc

excciientiflimoOfficial , & Criador de todas |as

coufas Deos Noílo Senhor : no qual cminchtc-

nente íc contém todas. O trafmto rtduzÁdt. Traf-

BeniaveiHuradoS.Thomàs í.p. q.3.ari.4t.

8x

A ^tf(i'verdadeyr9sglmofos

«i*«v».»^^v....^«. - - '."< -
jt ». Tfiuosejiãoiporque eu Haturno^ láM

lunio he otreslado. Moftra Tethys ncfte globo a JúpiterJunojõmosfabulofos

,

Vaíco da Gama todo o univerío , paraquc enten- finnjdQs de mortal & ce^o em.
paraquc

da para onde vay ,
por onde ha de paflar , & o que

neíta^viagem lhe ha de acontecer.

VEs^ãfuPagrande machifta dd-mundo

Etherea^ èUtHêntàUque frabricada

^fjfifoy dofaber alto^fê profundo,

^ue hefemprincipio,& tneta limitada,

§uem cerca em derredor efte rotundo

GlobOi^ fua fuperficie taê limada,

He 'Deos ,mas o q he Deos ninguém o entende

^ue a tanta o engenho humano naõfe eftende,

Vts a<juí!agranie tnacbinaldo mundo.ERt machina

do univerfo ,que vemos , íe divide em duas partes

em ethcrea, que hea Ccleftial , aonde cftáo aStEl-

trclas,&: Planetas,&: dementai: que he tudo o que

eftà dcbayxo do concavo da Lua atè aterra , na

qual parte eftáo os quatro elementos, fogo,ar,ter

fingidos de mortal,& cego efig&no,

Sóparafazerverfos deleytofos

Seruimosj^/e mats o tracto humann

KêSpode daYybefò que o nome noffo

Nejlas efirellaspòjo engenho vojfo

4
A<jUijS. NoCeoempyrco , como fica dito nt

oytava pafiada,refidcm lómentí os Bcmavcntura-

dos,& Santos em cópanhia de ícu Deos,5<. Senhor.

Por^wew.Mofira Tctfcys comoella]upitcr,Sa*

torno.Sc outros infinitos, que a antiguidade cega,-

ôfjerradâ teve por Deoíes.foráo talfos,&: fingidos;

Utflai E/lrtllai ftz o engenho vojJo.Pvrqut os Pla-

netas nomearão os amigos dcíks falios Deoíes:

como Sâturnx)Jupiter,Martc,Phebo,Vt nus.Mcr-

curiojSi: a Lua.

E Tambémporque a fanãa providencia^

^ue em luppiter aquife reprefenta^

Tor e/pirites mil^que ternprudemia.

ra,8c agua. Dos quaes fc veia o que eícrevewos no Governa o mundo todo,que fujtenta» j
canto fegundo, oytava 55. Ôccum fequentibus, & EnfiftêO a porpheticafcievcia, M
no fcxto. Dos Ccos fc tratta nas oy tavas fcguin- ^^ muytos dos exemplos ^qufí aprefenta» S
tes. De Deos fe veja adiante na oytava feguintc. q^ r^^

bons,suiandofavorecem

.

^uem » cere* he Deo,. Donde diíTe O Apoítolo.
^^ ^^^^ ^^ quantopodem nos empecem. fl

^ue em lupiter. Os antigos ainda q cegos na ver-

dade , & mal entendidos no verdadcyro conheci-

mento de D€OS,todavia nclles nomcs.quc punháo
« (cus

Ifje $mnia circund^t veríê virMis (ua.



Lufiadasde Luis de Camões Çommentados.
a íeus flíllos Deoíes reprcfentaváo fua Mageftade, "Debaxo 4e(te arcuh^onde as mimdas
&providenc.a,co«oe.nJupicer.qucellcs chama- Almas diuinasgozãoMue naê anãa
^^^V^}^^^^^^f^o^^^'c^^^y^co^- Outro corre taõkveÂtão Itjreyro,poltodeduâs palavras Latinas, de ;«x»í>,<íí,aiudar, ^ - / «^«i/ .cucicy •"•(/* t^cj^^í/,

& fattr, pay, coiiiõ íe diílera, pay ajudador. A cile ^^ ^^^J^ enxerga\he o mohíeprtmeyro,

Júpiter attnbuhiâiôo governo do mundo:ôc como
nós temos por fé certa haver Anjos bons , que nos
favorecetDiÔC maos,quc nos cmpecem:aííim qs an-
tigos idolatras fingiáo o mefaTiò em feus faifp^^

Deofes. Vejàle Cebo Rodigino nas (uas lições àn-
tigas,liv.i.cap.z4. cumfequerítibus.

°'"'^ ^
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^ytV í"..

^er logo aqui a pmtura» que variai
AgQra deUytandOihora enpnandOy

^JUarlbesnomes qaeaantiguapoejia

Afèas^Deo/esjâderafakuíando:
§fte os Anjos dn ceíejte companhia
^eòfes o (acroyerjoeftà chamando.
KeinnegA que ejjg nome ^remmente '

;

*

Xmnbem aos mãosfe dâmasfal/àmente,^ „'
,

,'

"
'^tter /ôgí.Moftfa o Poeta como o fcu intento ena

«lar algumas vezes dos nomes dds.falfos Deoícá,
nâò he mais,quc pára ornato de feus verlos. E por
efté meyo enfínar algun^is couías neccâarias para
ávida. \

V-intuta^i^u* vaHa^Hc ]j Pocfí*,á qual pocm efte
nome pela grande conformidade que ha entre cilas

duas artcs.Vejaie a noflaannotaçáo no cato fctimo,

Emfim , que o (umm líetoi. Deos he a priíneyra
caufa de todas as caufas;fontc, & origem de todo
obem.&obra no mundo por fegundascaufas,que
fâo ccos.eftrellas, & todas :as mais cauías particuJ-

lares. Summo aqui quer dizer alto, omnipotente,
perfcytiflinio

, porqucèm Deos ha as pcrfeyçóes
de rodas as couías,como diz o Bcmventurado Sani
toThomás. u^^i^. :,-

.

Btbaxode^eúrsHh. Eíleçeirculohe o ceo empy-
riojde queatrásfallamos.Dizo Poeta,qucefteceo
nâo anda porque le nâo m,ove:que he a rezáo por-
que os autores prophanosnaótrattão delle.Dcba-
xo dcíle ceo cmpyrioidiz que cftá outro taó ligcy-

ro,que efcaflamente íè pôde enxergar íeu movi-
mento. E que efte he o cea a que os Aftrouomos
ehamáo-primeyro mobile.

Ui-\i\

C'^Om tfle raptora- grande movimente

^ Vão todos os que dentr» tem nofeyo:

Vor obras deitefi Solandando attento

Odia^ nojtefaxitcom cutfo alheo.

^ebaxo defle leve^anda outro lento,

Taq leniaj^jojugado a durofreyo.
â^c Anjo$ de Ctleje. companhia yDttfei ofécto verfp ^e em quanta Thebo^de luZtJluncâ efcajfo,

eflÀchamai,j0.momu a entender como á fagra, "DuzentQs^urfos fazjâ eUe humpaíjo,
daií,í6ritturaufad«ftenome Deofes.humasvcies
para reprovar os falfos Deoícs dos antigos , outras
para moftrar o favor,ôc mimo,q Deos faz aos gran-
des da terra,& joftosdella.em lhe comunicar o (pw^
próprio nome,conjo aquelle Pfalmp. Deui iefit tn

fynagoga Deorum., peos efteve no ajuntamento dos
Dcofcs. E nomcfçíp: Ego dixi dij-tjlii.^n difle,ròys

Deofcs.&emoútraspartes.O qual nome dá tam-
bém a feicrittuta aos Anjosrbon*,, como conftaidc
alguns lugares delia , nos quaeso Chaldco doclara
fcmpreapalavi:ADcolespor:Anjos.E nos lugares,
onde a Elcritufa-diz,quc Deos apparecco a Moy-
fcz,oufallou aalgum outroPro-phcta, comooa-
quelles lugares do Exodo,& Dcuteronomio,miiy.
ffds Doutores dcclarâo a palavra Deos por Anjo.
E mo lugar allegado do Êxodo a letra Hebraica
<ÍÍ2:MaIach.quc hcanjo>&affim o declara a Glofa.
eídmana.

>
-^ U ',,.:a.,-AM;iii{i-,^ ^..^^UiàA

- mtn »ega(futefii:mmptemmefitt. Nome p>ce'rhi-
nente he o nomede Deos.que fe-diaosfallos De-
ofçsjrtjas ialfamewe como ícião homés.Sc mãos ho-

líJm './DÍOÍf -t:3i;'JT:iiÍlb

Com ifle riípftf.Entreosantiguos ouvcdifícren*
ces opiniões fobre q numero dos ceos.Huns pole-

raó hum fòioutros o[yto,outros nov e.Ojc ertâ re-i

folutolcnemfdczidos quaes o primeyro,8c vitimo

quáto a nòs,le chima primeyro mobilc.porquc he
o primeyro,quc lemove,tendo os mais també feií

movimcntOéHe tão arrebatado o movimento de-
ftcprimcyro mobile,quc leva após fy todos os ou-
tros ceos,& faz que em efpaílb de z4.horas,dem to-

dos hum« volta de Oriente, aPonente, como diz

aqui o Poeta. ., j : ; ,

Oi que dentro tem no feyo.Todos os ceos cftaó de-
bayxo deftc ultimo cncaxados,Sc portos hunsjun-
tos dos outros , como eftão os cafcos em huma ce-

bola. Pelo que diz o Poeta , que ostcm tçdosno
leyo,porqiieosabraça,&tememíi.

;
.

' Por ohr* defie » Sol. O que efte primeyro móbil

faz aos demais orbes , & ecos , que he fazer! he dar

huma volta em efpaço de 24» horas,faz também aQ
orbe do Sol,que he a caula do dia,8c noyte»quc ve-

SJ
adiu? '.i.> õs !ab mos.E diz que faz o Sol ifto com curfo ilheyo:por-

.">i p irsq queo feú he contrario do Oceidcnte ,
para o Ori-

IMJimq-^J^moTíeOT^^UepotMuHdii c"tc,no qual gafta 565.dias,& í^ is horas.

L. Cauras abram mundoJudo maM.X " ^''"'''' ^'^'
í
!" *'"'' *""''' ^'«^"-Segueíe depoiS

jr^/i*.vf^v.>/>. .,..* ^ j / >" . ''tu5u'í i^« o primeyro :mobil nono eeo, o qual naohe eurel-
Cornando ajmarte das profunda,^.,l.,^l^^, lado,masmuytocluro,&tranfparente,peloquehe
U&msaa ma&diuma veneranda^ .. ó*vfcl> chamado criftalino. Tem sfte ceo dous movmien-

• Ooa tos



2^^- ^-^'^--^^^'^ICàntô

tos.hum vio]ent1),il'iíeÍiè ô do primevro movei em

Z4 h.:.ras: outro feu próprio: o qual he auiy vaga-

roío.Pclo qucihe chama aqui o Poecaknto,&ta-

to q cm duzentos annos,ná,o dà mais,que hum paf-

loique hc hum G.como dixo Pocuaquí. Fazeíle

i^on<5 ctóocmio proprid Êm49^nnos. Os autores

vanaó nifto , mas eíla he a mais conjmuoí^Sc rccc

bidâ opinião.
• I'", ,',..'.
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, ^

Lhaejíeutro áebapco.qne efrnaítado

^^ T>e corpos ítjos anàã\^ radiantes

t

i^ztanibemnelle tem curjo ordenado^

t. nosfeus axes correm/cmi tiUntes,

Bem ves comoJeveJte^^fíiZ' ornado

Co'olargocttíto4'oumqueè(trelantes

Antrnaes doze traz affigurados:

Jpofentosde^hebo limitados.

Olhã ellot4iro debayxo njút ejnidtaâo. Eíle he o oy-

ttvo ceo.chaaiado cÓDTUtíímtnte firmamento,por

ter cm fi as eftreilas fixas.Pclo que diz aqui o Poeta

que hecfmaltado de corpos lifos, & rcfpiandeccn-

us,que íaó as eftrdlas.Tcm ertc rrcs movimentos,

hum de Oriente â Poente cd^do prim«;yrp^ínovcli

outro de Occidente a Oriente eó ò nqnpCé^jOU-

tro a que chamaó de tripid&çaó,oii acceflo,&reçef,

fo,por le chegar humas.vcz.es ao polo arèlico, dçf-

viãdofe do anraraico,^ outras ao antara:ico,dcl;

viandofe do araico, Scifíõ fóbVe )cus prdtíííos t^o-

los,iK) qual gaft i íetce mvlarinos. '"'"
*

E nos feui 43Cíí.lílo dizjporqUe o oyravoceo tera

Eyxo particular, &: poios difterentes dos do mun-

do,que faóosdo Zodiaco. •

• Bem vêi como (t ve^ie^^' faz ornaicC^alargo eitt^

to d^euTo. Erte cinto de ourC.hc orbedok Signos^'

chamado vulgarmente Zodiaco.Onbílbl?oeta lhe

chama cinto de ouro ,
• por fer háma paragem no

oytavo ceo povoada das principaes* cfttella&dellc,

ás q uaes poíeraó nomes de animaes , ou porq as el.

trellas fixas que eftaó nos tacs Signos.reprclcntaõ

a figura dos taesanimaestou parque qUándo o Sol

anda neftcs Signos.conforraeaó Signo eíw€[ anda,

aífim caula tn\ os animaes da terra algum tcciden-

tc:ou porque as taes partes do ceo tem iutima certa

virtude, Sc influencia íemelhante á natureza dos

meímos animaes.Eftas,& outras razoes daó 03 au-

tores.Tem eftc circulo(fegundo Ptolomeo,& lo-

dosos modernos) comummente doze grãos cjclari

go.feis a cada parte,pGlo mcyo dos quacs pafla a li-

nha.ecclyptica, q hc o caminho do Sol,6í chamafe

eccly ptica,porq os ecclyplcs do Sol.ôc da Lua naó

fe podem fazerem outra parte do Zodíaco, fenaõ

fiefta. Efta hc a razoo poi q o Poeta chama aos Sig-

nos do Zodiaco apofenros de Phebo.que he o Sol,

porq Icmpre caminha por bayxo delle, |em Ic dcl-

viar para húa nem para oatra parte, difterente dos

mar» Planecas,osquaeiiedelmandaó n.ais,masniã-

ca de njodo,que p:<flcm o efpaço dos do7ye grãos do

Zodiaco,aiiidaíi'iVlarte,ScVtnu8 o fazem algumas

fczcfc -

^aimo. VUaA

i)\ Oí;v£i g g:' í1 íSioisCI êo

Lhaporoutréis partei a pintura^

^e as ejireilasfulgentes vãofazend»

Qlhaacarreta^attentaaCyn&lura

Andtomeda,&jeupay &o drago horrendo.

VedeCafjiopeaajcrmofuraí

E deOrionte dge[to turbulento^

Óíhaoctfne morrendo quefufpxrai

Alebre,os cãestanao/è a doce Lyra,

Olha for outras partes apntura,K\em das eft relias,

q occupaó e Zodiaco.de que tiattámos naannota^

çaó pafiada, hâ outras muytas dpalhadis pelo oy-

tavo Geo.Das roais notáveis das quaes juntamente

com as do ZcdiaCo-fez Ptolomeo quarenta & oyto

imagens,ou cqnftellaçóes, pondolhc nomes difFe-

rente?,conforrí)ea imagem,& figura.que parçciaâ

ter no ceo,dando a humas nomc de criaturas,corao

Andromeda,Caíriop::a,Orientc:3 ©utras de coufa»

inanimadas , coj(BO carreta , nao , lyra: a outras de

aves,como cilne,âguea,a outras df animaes, comQ>

lcbre,Gão,dragáo , & a outras outros, que naó po-

nho,quc fe pódcxn ver largamente em Higinnio.ÔC,

Gyrava, na ItiaCofmographia. Ifto heoq o Pocc*

aqui.diz ,
que âlcm das tllrel.las do Zodiaco havia

outras muytas neftc oytavo eco elpalhadas por cl-

Ic, às quaes os autores davaô diíFcrentes nomes»

85>
,\J

ÈhaxQ defiegrandefirmmntê .,

^

^

'

y^s o ceo de Saturno T>eos antigpi u)
Juppiter logo forz o movimento, -pi r.i r

EM^rte abaxobfllico inimigo,. Imvr tv.

O claro olho ã»céo no quarto ajjento

BV^nus^que 6$ amores traSicomfigOi

Mercúrio de ehquencia fobèranai

Com três rofiosdébaxo vayUtiàna,

Déaixo dtfltiranh. Reconta cr Poeta ncfta oy-

tava a ordem dos iececeos que ie fcguem depois o

firmamento em cada hum dos qúacs náo há mais q
huroa ró eílrella chamada commummcnic Planeta,

que quer dizer vago,& erranEe,põrque os Planetas

naó íaó como as eftrellas fixas do ceooytavo,ante»

fc movem differcnremcnte,6c deícusmovirpentot

fazem os Aftrologos feusjuizoSjComo também da»

efirellafcfixas.Os fcos nomes laòíSamrno,Jupitcr,

Marte,Sol,Venus,Mcrcurio,8c a Lua. Dá o PocW

a efte? P lanctas epítetos conforme a opiniaóq del-

ksos antigos tiíibaó.A Saturno chama Deosanti^

go,porquc foy o prin^eyro homem a que os antigos

deraó tfte nome de Deos. A Marte belhco inimigo,

porq foy tido por Deos da guerra,Vénus do? amo-

i;çs,& Mercúrio da eloquencia.çomohe noiono aos

qlero pelos Poeiis.Cemtrtirofoi Jtbsyxovay Dsêtã,

O mefmo difle VirgiliorTrw vtrghis or» Dsan^-.tres

roftos da vrrgcm Díana.Illo diíetrt os Poctas.pmq

davaó áLua ties poderes, & conforme a elles lhe

aíTinavaç»



Lujiadas de Luís de Camões Commentados. 292.
(Tinavao três lugares,& noraes:Diananos montes mercçáo aquella cdeíiial^&baventuradacloiíf
.uanoceo.Prolerpmanoinfeina. ^,,„ào (áme»tèo.f.Jo,(eco.temáo.Afíimth^,^i

Horâcio aos homens nua imsoáâs-.^uí^axomfita peri

Cfo petfg^ffi humana rutt per vcíitumnefat.Oshomês ou-
^- Mtodos ejles orbes diferente

' íados, Ôc atrevidos, náo há coufa,que não acómet-

Cmfo veràs'?ius frave ^ n'outros leve
^^°' P^^^^e^^^O^í^^o no livro das fuás cransfor-

Zi
''^'^«^.««•r^r4í'í><S « OUtYQS leve maçoes,quc depois do diluvio fe reformou o gene-

ro humano de pedi as , para moftrarporeileíingi-
inenco,a dureza, Scoufadiados horeens, aosquacs
não há trabalho»,nem perigos, que canfem.

í>2

hrafogem do centro hngamente,

íora da terra eftão caminho breve

^

'em como quis oTadre omnipotente
>ue ofogofeZi& o ar o vento^& neve:
\s quaes veras^quejazem mais a dentro^
\ tem c'o ornar a terraporJeu centro.

Em todos tiles orbes dtfferttste^ &c. Eílcs orbes dos V ^e as outras em foíicia^^fortaleza'.
te Planetas,cujos nomes pofemos na oytava pai- Ves Africa dos bens domundo auara
datem diíferentes movimentos,porq huns fe mo. IncultaJÍS toda chea de bruteza:

>nte,que faó horas,Vcnos,Sc Mercúrio qualno £ i'^^ '""'f '"'"'l'"/' ''"'^''«

uaemi/.dias.&quafi ^'(/"gente/emlcyqusfitnjimtí.

"XT Es Europa Chriflã mais altày^ clarat

elmo tempo.que o Soira Li
te horas.Efta he a razão porque diz o Pocca,que
ms cem ocurlo grave,8c outros leve.
Hora fogefíido eentro /<»»|a»íe»íe.No movimento,
curfo dos Planetas coníideráoosAílrologos cer-
5 pontosjconforroe ao lugar cm que eftáo,ou che-
dosàterra,ou afaftadosdella:© ponto em que eí

Vèt Europa. De Europa , Sc Africa íê vejao quç
efcrevcmos no canto primeyro , oytava fegunda.

C-o cabo, fue atè ejuí/evos nfgára. Eftc caboheo
de boa efpcrança.de que os antigos nenhuma noti-
cia tiverão. ElH elletáofamofo,& táo conhecida

r, ^f.n-,^^ 1 . r r ^ -^«v.w.- caboemhumaterradeAfrica,à qual os Arábios,
o ataítados da terra, fcchama Auge ,& entre os & PerfaschamáoZáguebár ,& os moradores Zá-regos apogioro ponto do chegamcto à terra cha- guy.Sc commurométe Cafres.que quer dizer ccn-

*L?K? f *T'^ °' ^""^Sos perigo: & diz te fem ley, por ler muyto torpc.ôc barbara. Pós aoeta.quc to.acm do centro longamente, porque natureza efte cabo táo temido hoje dos noffos.cn.
landoeltaonoauge.eftao maisataftadosda ter- tre o cabo Prallb.que he o de Moçambique, & os
,

que he o centro do m undo , & quando eftáo no Pangelingos fugey tos ao noílo Rey de Congo , xp«fito do augceftaomars chegados a cila. qual terra eftâ em altura de 5. graosda bandada

.?'!!l?ff, ffí**''*V^^?"^^^=°%0'& Sul. Do nomcdellccaboleveja anoíTaannota-
çâonoi.canto, ovrava.2. ,

Olha e£a terra. Falia em geral daquellá larga
terra de Africa habitada de gente íem ley ,& fem
Rey,barbara,& bruta,& logona oyiavacomeça
a (rauacde algumas nações della.|

•^

^ Í.0

:os quaes diz que jazem mais dentro,por eftarem
ais chegados ao Cco da Lua:&: aflim tcra a terra,
a agua por centro.

vI ^(fcenmpoufada dos humanoSi
>» Slue nàofotHente^oufados^fe con

^e fofrerem da terrafirme os danos
^

tas inda o mar injiavel efprimentão.
i^às as variaspartes,que os infanos
tares dmidem-.ondefe apofentão
irias naçõesyque mandão vários Reys\
^rtoscojlumes/eus^^ varias leys.

Ntpcentropoufadédos humanos.O centro do raú-
i he a terra,a qual he poufada.fic morada dos ho-
íns,comoaqui dizo l»oeta,cujas partes determina
«tar Tethys ncftc canto dclcrevendoas, & mo|.
andoas ao Gama.paraque fe afFeyçoe^a fazer ncl-

VEdo Menomotapa ogrande Imperi»

'Defelvatica gente^egra^ó' nua^
Onde Gonçalo merte^& vitupério

Tadecerapela fé/an£iafua,
Nafcepor efte incógnito Hemiffheri^

^

O metahporque mais agentefuai •':">: Ts '

Ve que do lagOydondeje derrama
ONiíOitambemvindõe/iâCuama,

Vè do Aíe»omotapa.M ençmotapa,ou Benomota-

cou^as naraoiií. m^r^Jo i
'"

'/T 'r
P^íporque de huma,& outra maneyraiediz)hepa.S ;« de ^ue trar?l''''"f

•

'f^
"''"'^

""T
^""''^ ^"^ ^'è^'^^'^° q"e,entre nós he E«,pçrador

apSoWB^^^^^^^ henou.edo(cnhordograndeReynodeSofala.

ToTclú^oT^TZT í°''^'^''''^°' ^"' "^^^^ Rcyno cercado do mar poi4umapartc,&

&UÍ?S vMa a víruHeS
f' ''"' F°<^"^arem de outra,co.^ dous braços de hum grande rio,qucÊuir nelta vida a virtude,& fazer coulas paraque laye do melmo lago, donde iayc o Nilo . como dix

aqai



.: CantoTievmQ, -

^\^T^c{ái^^o^ôàt'èm<>^r^uTítc^à^^e^o Olha delles a bruta nmlndaêy -

X ficff^^YS!a qual terá de cncuuo 750. 1- 'Caibrando eJpaço,& negxode ej^ronmhos

ouas & mais. Toda a gente dcftagrandiíTimapro- (^omhaterà em òojala a fortalez^it

Vincia he negra.dc cabelo ^torcido,& siuyia dei-
^^^g ^efenaerâ Nhya com dejbeza.

l, ri>avérmcntc a que cac contra Moçambique^ "^
r^ j

OrnSêí Snde»come carne humana,& bebe o -'^^ - '^^- ^- "--'- ^ - ^"d.

lanc^ue do gado vacum ,Ôc delia maneyra fe man

rcm^^.Toda cm geral he gente bruta,&í baibara,co

mo aqui lhe chama o Poeta. Hâ nefta terra gran-

des minas de ouro.que ihé eolhem cavado -aterra,

ou apanháo pelos remanços dosnos.ouporalgus

Olha ai eafat dss negros. Em toda a teria do Mé
nomotápa nâo fe pérmitte a pefiba algúa ter por

tas nas câlas,Sc quando o Rey o cécedehe porfa

zer particular íavor.Schonra a algú particular.qu

merece fer aventaiadodosoutroSjSí dàporrazac

quandqalguem lhe falia nefta materia.qasport!

.^•, , .-, ,-,ornné. r!iz n Poeta náo Icfizcráo lenao por medo doslaaroes.cc ma
Inmaçaes. b-^^^ ^^^^

I^'^,^^
' P"/'^"^'' °

^°'''
fcytdres.E pois clle tem áfua conta os pequeno

aqui,quc a
ê^^^^^^f^^J/^fj^",; £^^^ aos quaes hi de governar em iuftiça,que nâo te.

^''íf"^'í^'^^V^^S^- que temer.E teíhomas portas.hc final de grand

calo .P^drcdaCompnh.a Varão de^^^^^^
^i^nidadcScpreeminenciaentrcelles. ORey

denc,a,ktras,&rel^.ao oqu^fo^^^^^^^
ter.ahejuiziellecondenaAabíolveaquem li

TlTZéVm:^^^^^^^^^
Farecc,lÍm.pp.llaçáo.nemaggravo.ncmcack.

hHtrSmuytos ChriftU e'm outras partes, porque as caufas le determmao logo com o o,.

como elle' conta em húa carta 9-f-^P
-//^- '''^^:P!:7kaya com ^ejlre.a. EftcToy hu,

dres da Companhia «oannode^i^
6^^^^^^^^^ ^^

J^^^,^
Caftelhano,a que chamaváo Ped,

tre outras cartas d"s melmos P«d^«^^^^^^^^
da.Nhaya.mas caiado em PortugaI,& morador e

baros o "^^^^'702 dfz ao^ o Poeta.
^^ ^ Santarém. Foy á Ind.a no anno de , 5o,.por Cap

morreo Martyr,comodiz aqui o l oeta.-
mórdefeis naos.cÓ ordem d^ fazer humafo

• Nace pr e^e tncugmu Hemffher,.. Chzr.^ a cílc °
^'^^J^fs^^

";;,' ^o tratto.a qual clle fez,con

Hemilpherio ^^^^^'^^^l^JT^0^:1 d z o Cafta;heda5Iv.^.c.8.6c^2 breve tempo.-

pela terra dcntro,por fcr gente de pouco tratto.Sc
^ ^ ^^ ^^^^^ por nome Icuf. q lhe deu licença p

converfação. ^„ , , i_- j • ro ííypr 9 fortalcza.dcpois le lhcArrependeo:Scc
Donde Imo fe derrafna.Eíi. lago he hu d<)S mais

/^fa^^^/^^^^^^^C^es da terra a ceícou.mas P
notáveis de todaa Atrica.muyto delejadode Gjla.

^J^-^fj^i^^^H^defendeo valerofamente.6cn,atc

ber dos antigos elcnttorcs.por (era cabeça cíco- moaaiNnay* ^, ^^^

didado illuftre Nilo. Do qual lago também pro-

cede o rio Zayre,q rega o noflo Rcyno dc^Congo.

Eftelagofcgundo a infórínaçáo,quc Ic te por via

dr Congo, & Sofala* he de mais de cem legoasde

comprido. E porque do nafcimento <lo Nilo hca

trattado no'canto 4. oytávaSi. mais largamente,

aqui o não farcy.Outro rio q íac defteiago,8c vem

o Rcy, como íe pode ver cm João de Barros na

Dccada,liv.io.c.u?.& 5. gt!* çu

ob oijn-..

_ Ntío.

^^ Nafce.^naQ/tíuèeraõfif^itiiflíi^

Veio regãtgtrando o Ctocoáilòpt^ ^

^i. ,..-,0,,- Tl .<>• í)ijílj,jJ'.:JJi

Lha ta aí alagoaíAçnmío

reparte erri dous braços ; hum delles vay dar áleni Olha como[em MUros(novo efftlo)

do cabo das CorréteSiao.qual os noflos Portugue- Se defendem mifoor dos inmtgos: í
zes chamaváo rio da alagoa, Sc agora fe charna rio ^^ Meroe,queilhafoy de amigusfamat

do Efpirito Santo,o qual nome lhe poz hum Lou-
^^^ j ^^^ natutaes Nobà/l chamai

rpnroMaraucsíeudefcubridor.OutrQ braço iayc •<
, , ., , r» vi 1^ tr/;

írieEO^PorbayxodcSofala. &chamafeCuáiia Olbalâatlagoa^dondeo N^kDo^rio N.lo,&íi

íõmfmmente Ainda que algumas gentes pelo ler- nalciméto fica tratado largamei^tono cato qmn

íáo demTo lhe chamâo ZeSbcrc.Efte braço he Vele r.^.ger.W.. Cr..o^./«.Çi;oç;od.lo he «ia,

mavor & mais caudal, por fer navegável mais dC mal de quinze covados.Sc maii^de cçmpnmenfo 1

r<o kanas o ^ fazem firs rios notave^.que fe me. feyçào de lagarto có grandes.dentes.&. u,nhas,a

íemSprn^mes.Luàmgoa, Arruya.Manjono, as quaes mata. affim homéí como outros amm.

í nTdir & Rucnia.is qu^cs todos regaó, terra do da terra,de quehe in.migo.Para tomar os h^om
inaGirc,oc «^ _ . ;. , ^,. . J^

^^^^ j^ ^^^ manha,8i hc.que chora.paraque havc

do cépayxáo delle,chesandofc á parto aonde hc

vc chorar,1e apodere dclle.Sc o mare.Dondc vc

Mtnopotapa.6cídelle|ktiraoouro^^^,

OLhaascafàsiásNegro^.comeftão
Sem portas^confiados em/eus ninhos,

líajujiiça realiô' defenfaõ,

E nafidelidade dos vizunhos.

aqufclle Provérbio tão antigo ente os Latin<

Croeodili /4c%wif:Lagrimas; de Crocodilo, o qi

fe entende de gente que tem boas palavras,& ir

obras.Náo tem lingua eftc anima],& fómcnt«,ir

ve o queyxo de cima.Qiicré osautoies,quc f*ch

me Crocodilo. Crocu, Sc dilu.açafraó, & mcd
*

poiq'



^LuJladasdeLttisdeCamõsíCommmados,
,«*..orquc tem eíle contrario. Donde coítumáo os lmde..ondeefta .Vlocambiqucó de huma.& à ^

^gypcios quando querem que os Crocodilos ihe rra nv^nc-^x-uT^u \v*^?
iiuma,5c de ou-

áo toquem em alguma tolía,porlhe junto alj LTSl/rf" m H" ' "
'^'^^f

es e tare ueU
çafraò, paraque fujáo. Contai os autores huSa pit aUlho o t?o^ct '" '

^r'"
^"''^ ^°'"

oula umru vilhofa ddtc animal, q lendo táo gran- b dosri1t h'ado n ftf'^
°' ''''""' ^"""'^ ''''^"

ecomo Hca d.to.íc gera de ovo] pouco maf.res; co::^^^^:^^^^^^:;:^ ™"y^—

•

ue de paco.os quaes poeni cm lugar.aonde o Kio n rai>t„ nn F a. T "^^^°^^^^^^f-
Jilo com a enchente os náo alcaícc & c de noyte te ToaTl hú ion I^P"*"^'^'^ ^' '^^ '^^ ^^^f'

llà no no.ôc de dia na terra para lazer^mal. ^ Graro &L no Ob ' 11?T
"°''â"'" '^^"'^^

Oi paí/flí Abaffis dt Cbriíloamm Eíles làó os mo- ««
rio (Jbn,& Ptolomeo Rapto. Entra

adores daquella parte de AfTS que conLa .^^^
"° T' '""'^^ í""^ lugar chamado Quilmance , o

rabia
.
os quaes^divfdem as pcí;irdo m^^^ Tl ^^"'

' ^''"' o
"' ''°.'' '^'^ ""'^ ^^^P^°'^'^ í°-

.th.opu.Iilt« em luas terras não coftumáo mu- mcyra Dcc^da^^
'
vej.íejoao de Barros na pn-

js nos iugares,como le coíluma cm outras partes:
:aprmcipalrazáodiíto,hcpor ler terra de muy- ^"^

;s íerranias, &: rochedos de pedra,quc íaõ os mais |'^ ^^^^ vè.jà Aromota chamado^
icxpugnavcis muros do múdo.E náo he para dif- V-^ E agora Gítaydafú dos moradítyes,
nular.q em Amara,ik. Vcdremúdo Províncias do Onde começa a boca doafamado
relteA aonde eiie coftuma rcfidir há Igrejas.que Mar roxo,que dofundo toma aí cores

TZlTolT^^ZlTl^^^^^^^^^ EfiecomoLueijid lançado
'

:o;:^t^::::^^i:::^::::^ %ued..^deAjiaieAfrca.^a.meiUres
noljas, he cada húa delias teyta cnThum penedo

^^'^^açoes queparte AJYica tem,
m col umnas,abobadas, & altares,fem miltura de ^<^f»à,faõjArqmqUOj& Suaquem,
gua outra pedia de fora; & querendo os Mouros o cabo vè iã ^r6»,*ta ^h^^^A. O .,K^ n a c
iralgúas vezes derribar eítas lereias nunci n,i r'. ^'"^"f^Vf f"'»*'f

tbéntédo.Ocsbo Guardafu

M-ãofiiem cõ Wo,ncm com picles Èd^^^^^^
tao conhecido hoje pelos noflos.a que Ptolomco.ôC

ta «ente melhoífem mnrr^ ^ í. 'ife^aclc outros antigos chamarão Aromata , hc no fim da

çofc èvto, & ^abaZ^rj^ ''''/'>.'
^""T '^'"^^ ^' africa

,
Ik no principio da Àfia,porkr Tx

r^llT^:::^^'^^^^ coftada^Arabianabocrdo m}r roxo. fiaverldí

:1 he paflarialgúem:
^^'^'^^"^"da.impofli. coita ate o promontório Praíío, a q vulgarmente

chamamos Moçãbique,559.1egoas.Macuá he hum«
Cidadp chamada aíTim do nome de humaJIlha,aon-

^T tLiraremota terra^hmnfilho teu ^^ *^^ fituada, tão vezinha à terra firmei que íerá

/N Ras armas contra os T»»>rfíc r^^a. ^i.^^ pouco mais de hútiro dceípingarda.He íugcytaa
hu Xeque lenhor Ja Ilha Dalaca.aonde fe pefca o
aljotar.E o mais vezinho porto que tcni.he Arqui-
quo lugar do Prefte João , de q o Poeta aqui falia.
O qual Preítc náo tem outro porto cm toda a cofta.
Tem pazentrc fí.porque dcftc portoArq uico fayé
todos os mantimentos de q le nwntem a mayor par-
te da cofta do mar roxo,por ter eftc Arquico muy-
ta abundância delles. Haverá deftc Maçuá ás por-

a,o aual manHm,n'" -/-^-r """'"'''*" "^'^"* ^^^ ^° cftreyto 85.1eguas.Suaquem he húa Cidade,

ev de 7eiU rA n
'^ "[*^°'^° Preftecõtra El- mar a modo de Ilha.a qual não occupa mais terra.

lo^ctosPm^^^^^^^^^^^
queaCidade.Ten.Jasnobresdepe^dr..& ,aô

•sbarLu duL£ 'x^l'^"'^''
^"^ ''^^ 500. modo da noílá Hefpanh^.E tem Rey oer fi,da qual

i alha n Ih. H T'°' ^°"'"°^' ^ •" f"^«y^ ^'^ Maçuá haverá fetcnta léguas. ^
* ^

italhaqlhedcu.foymorroDomChriftováo.fic •

^

9(í

J
Efía remota terraJmmfilho teu

\ Mas armas contra os TurcosJeràclan
la de ferdom Chrtjtovaõ o nome(eus
ias contra ofimfatalnaõ ha reparo,
V cá a cofta do mar.oude te deu
lelinde kofpicio gasialhof6y& caro:
• rapto rio nota,que o remance
->a terra chama Oby,entra em ^ilmance,
Nejlaremota Urra.mt foy D.Chriftovaó daGa-

.^noflos portos em disbarato. Os ^ ficarão torna.
o íe a

1 eformar.ôc com outro Cap,táo,q degeraó

^11li?^'""'T^^ '''''''''' ^«'sinimigos! Ma-

Zy'^D t ^"•'^' ° ^ ^"^° ^^ P<^de ver l.r-

Bei „T r ?Í^Ç5o,q o P.triarcha Dom Jo.
3 Bermudes fezdcftas coufas a Ej.Rey Dó íoaô

ST"°„^'
^°'"'"§'''' "" ^"^' "'^« f '•««» de outra

:?dade
^"'"^ te^emunha de viftaas conta na

98

VEs o extremo Suez^que antigamente
'Dizem quefoy dos Herons a cidade^

Outros dizem que Arfinoe^& aoprefente
Tem das frottas do Egypt9 apoteftaàe.
Olha as agoas^nas qunès abriopatente
Eftradaogrãõ Moyfes naantigua idade,

V»eA«,.a j t^n
Afia comera aqui quefe aprepintarUAA«AA wir.Eít. cofta do mar he a de Me* Em terrasgrande]em ^eynos opulenta.



3f6
€ar/i6 'Decime.

- V.r.cmrmo 5.a.»0 ultimo lugar,Si termo uo

tílrevto do mar roxo he a povoação Suez pofta em

Surldo norte Z9. grãos. &tre. quartos na qjal

L,ez quer Dom Joaô de Caftro noflo Portugucz,q

foy Governador,& Vilorey da Inci.a,em hum ro-

teí ro,quc fez das coufas do eftrcyto do mar roxo,

que fòfle firuaçáo dos da Cdade dos Heroasde q

falia Ptolomeo.Hinda que Ptolomeo a ponha d.fta-

te do mar. O quí.1 Dom Joaó foy na arte de nave-

-g.r,& nas coulas de Coímographiatpuy eftud.ofo

I doutccorno delle certi&ca o nollo João de Bar-

ros na legandaDecada.E por efta razão eípeculou

-todas as ?oufas do cftrey to do mar roxo, & as cau-

lasdacordasagoasdoditomar.commuytaccnli-

deracão. como o melmo autor affirma o qual elle

pafleou,& vío muyco devagar: que deíla mancyra

íe labe a verdade de Huma tão varia fciencia,como

hc a Geographia, porque o ten^po faz nos lugares

feu officio como cm todas as, mais coufas do mudo,

quehe levantar huns,5c exiinguir.Sc desfazer ou-

tros-Outres querem que fofie a Cidade Arfinoe,de

5 falkó todos os Geop/aphos, aode hora heSucz.

He hoie cfte Suez hum crifte lugar,ik cíteril, lem

aooa.nem outra coufa aíguma,que prefte,ma.s que

alguns officiaes.quc refidem nella para guarda \^
cócerto das armadas do Turco,para andarnaqucl

.

les mares.Dizéos noílos Portuguezes.&aftrmao

como teftemunhas de viíla,q há entre aquelles are

acs,ruinas,& finaes de caías, em que le mbftra,quc

cm algum tempo houve alli edificias.O .q da aqm

o Poeta, que tem Suez a potcílade das frotas do

Egvptche porque eíte lugar era do Soltaoienhor

do Egypto.no qual elle armava fuás froitas,como

agoraiaz o Turco , que jâ nlo hâ memoria de ou-

tro Rey naquellas partes.

Olh^asmau Defte lugar Suez ate Toro pofto

na melma coftade q falia o Poeta na oytava íegum-,

te.haverá quarenta legpasde diftácia.Entre os me

radorcs deftc lugar háfaroa,q por alh paflau Moy-

lès com os filhos de Ilrael fugindo de P harao.por-

que aqui fe vezinháo duas terras de Arábia , 5C de

Egypto.por diftancia de treslcguas.que dizem os

maisfoyotranfito do mar. Outros querem qtotie

cfta paíTagem por Corondolo,quc he hum porto.q

eftà entre Suez,& Toro.Joâo de Barros na i. Dé-

cada liv.8. cap.i. refere eftas duas opiniões. 5c co-

mo da verdade difto náo confta por efcnttura cer-

ta.deyxa a refoluçáo para a fua Geographia,q atc-

goranáofahioaluz. Luis de Camões legue a pri-

meyra opinião , & efta he a que fe tem por vcrda-

deyra entre os que melhor fentcm,&: aíTim opaie-

ce ter loa© de Barros.que Moyfés paflou os falhos

de llracl por junto do lugar de Toro, donde come-

ça a terra de Arábia na Afia.como elle aqui d.z. t.

pela cfcrittura vemos claramente a derrota que le-

vou Moylés com o povo.de Ifrael, & que no mon-

te Sinay lhe deu Dcos a Ley ,
comole conta no

Êxodo, que hc pelo ccrtáo dentro dezoyto léguas

díToro.
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O Lha o monte Smay,(\nefe enmbreçe

Co úfepUchro dejànãa Cat/jenm:

Olha Joro\à Giáàyque íhefallece

y^gtíít das fontes aoce,^ cnjtalma

Olha asfortas do ejinyto^nefenece

Noreyno dafecca Adem,que conjina

Com ajerra de Jrzire,pedra viva.

Onde chuva dos ceosje nao deriva.

Olhão montt Síwo^.Nefte monte Sinay deu Deo

Nofio Senhor a Ley a Moylés como !e conta m

Êxodo , & em outros rouy tos lugares da Eicnttu

ra Neftetr.onte eftà hoje em dia hum Mofteyiod

Relipioíos da vccscáo daBemaventurada Virgca

Sc Nfartyr Santa Cathcrina, por ellaeftar lepulta

da nellc:& outro damclma vocação em Toro,qu

he huma povoação perto do mar, dezoyto légua

defte monrc,aonde tambtm hà muytos Cluutaa

Pelo que a gente defte lugar hc difterente no tial

to,& pohcia,de toda a outra da cofta de Aiabia.ac

de eftc lugar efta ,
que he a matena q o 1 oeta pc

cftasoytavasvaytrattando. Todoo marit.mod

cofta do mar roxo. afiim na Arabia.como na Atr

ca,hc terra eftcnl.Sc de muyto pouca agua:& air

bem nefta parte fazTorovcnta)em a nodoso ov

troslugares, porque tem alguma agoa, g< le er

mais trclcaí&diffacnte das outras. DeGidanc

trattado no canto nono. -

^.^rnyf
Olha «I portas do eflnytv.O eft rey to do tr,ar roxc

tão celebrado dos antigos ,
por razão da cor d

agoas,compàra o noflo Joaó de Barrosna legund

Década iiv.y.c ( aíTim pela informação que tem

dos noílos Portuguezes,quc o virao,& P^"'»'»^
"

moporditodosautores,qdclletr3ttaiao)aocoi

po de hum lagartcporque parece fazer figura de

íc animal. Ao colo defte «"'•«•'^^^hamao portas

eftre^o.porque parece.que lé fechao alh «quea

duas terras de Arábia, 6c Africa,entre as quaes efl

cftreytoiaz. A cabeça podemos chamar o lanç.

mento das agoas íòra das portas , «="^;%^°"L,"

nomeados,Sc conhecidos cabosGuardafu,& 1 a

taque.O comprimento defte mar das portas do c

trey to até a povoação Suez ultimo termo ieu, tei

trczentas.Sc cincocta leguas.O mais largo he tni

ta 5c ieis.-o mais eftreyto he t rcs,]ulo ao lugar 1_

ro,por onde dizem paftáraó os filhps de Ilrael t

oindodePharaó. Heefte marpelo meyo navcg

vel, por ter fundo que bafte,pelos lados, ao lon

das coftasde Arabia,5c Africa he muyto perigo

por ter aiuytosbaYXos,êí reftingas. Eaflim os

caminhão por elle', em vindo a noyte lança o a

cora,por lhe náo acontecer algum deUtre.fc.ita

a Cidade Aden!,de que o Poeta aqm faha.quaic

ta leeons das portas a dentro na cofta de Auj

Fclix He efta Cidade Admi muyto tcrmofa ft v

ta, por kx cercada de a^uy tos bons muros.tom



cdifiCios.Sc cafas altas de fobrados, ôc cyrados, cm
unco,que diz Lodovico Komano na íuanavega-
ção.quc eítà hoje a mais fcrmofa Cidade de toda a

Arabi« Fclix,porque eltá íituada ao pè de húa ler-

ra, a que os nacuraes chamáo de Arzira, a qual he
foda de húa psdra viva fem arvore.nem hcrya ai

Lufiaââíde Luís de Camões €ommefítadõ/.
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derão lempre foy por força, cuftandolheporé iem-
pre caro, porque os noflos lhe queymavão as ter-
ras, & íaquearáo as fazédas, como tudo conca lar-
gamente Joaô de Barros na priaieyra Década Iiv.

z.cap.i.De Ormuz levejao que eicrevemos no ca-
to regundo,oytavo49.Ê, dizer o Poeta que todo íc

guma,quc he arazáo.porq o Poeta lhe chama aqui anda pelas ribeyras.hc porque todo cfteReyno eí-
|eca.íi.pairaó logo dous,6c três annosq não cho- -'---'-

^ „ .. . .
j

vrc por aquclla comarca toda,ôc fe íucccde chovar
alguma agoa,hc de trovoada,que palia muy to de.
prefla.

I OO

O Lha as Arábias tres^que tanta terra

Tomãojodas da gente vaga^& ba^a,
%fonàe vem os cavallos para a guerra
Ltgeyros^&feroces de altaraça»

Oitiu a cojia que corre atè que cerra

Outro eftreyto de ^terfta^^ faz atraca
O cabouque c^o onomefe appelltda,

J)a cidade Fartaque alyjabiday

Olha aí Arabia$ írei.De Arábia fc veja a noíTa an»

notação no terceyro canto,oytava7i.
Olha a cufía tjue corre. Entende a cofta de Arábia

FeHx,a qual começa na Cidade Aden),de que fica

trattado atrás, da qual Cidade ao cabo Fartaq ha-

verá cem legoas de coftarHe efte cabo aflás conhe-
cido;o qual fe chama aflim de húa Cidade chamada
Fartaque.a principal do R.eyno,por cujo rclpey to

ta ao longo da coíia.E não tem coula alguma pe-
lo fertáo.

yíTem de Ca/ielhranca nua a efpada. Efte foy Dom
Pedro de Cafteibranco,Capitão de Ormuz,o qual
houve grandes vittorias dos Turcos neftc mar de
Ormuz.

O Lha o cabo Afaboro.que chamado
Agora he Moçanâão dos navegantes:

ToT aqui entra o lago, que he fechado
^eArabia,& Terjía tetras abundantes.
Attenta a ilha Barem^que ofundo ornado
Tem dasfitasperlas ricasj& imttantes
Açor da Aurorará' vè na aguafalhada
TeroTygris,^ Eufrates buma entrada.

Olha o cabo /ífabort. Do cabo Roçalgate,donde
começa a terra do Reyno de Ormuz.acé o cabo,q
Ptolomeu chama Alaboro,6c osnoílbs Moçandão
haverá Sy.legoas de cofta. Ptolomeu fitua elte ca-

bo em i3.graos,& dous terços de altura do norte,

&: os noHos Portuguezes , aos quaes fe ha de dar
oReylech»maK,eydeFartaque,ScospovosFar- crcdito.porq a pè quedo fizeráo cxpeiiencia.Def-
•^^l^y^» :,,:.. ;u/;j' te cabo Moçandão começa o leyo Pciíico.a que O

lOI Poeta aqui chama lago. Jaz entre duas terras, Ara-
bia,&; Períia.E tomou aotes o nonje de Ferfi:í,por

ler aquellâ parte mais habitada-porque da de Ará-
bia não té mais que quatro triftcs povoações: Ca-
rnuzar,Gaçapo,lulfar, & a Ilha Catifc,que tem al-

guma melhoria,ainda que Ptolomeu lhe dé outras

v)llas,5s Cidades,q devem eílar debayxo das áreas:

porque em toda aquslla cofta não tem outra cou-
ia,&: baftalhe onomeq tem de Arábia dcferta,que
quer dizer defemparada,porque nem mantimento
tem para fuftcntar as aves do ceo,quáto mais a gen-

te.Terà de comprimento 5oo.leguas,8c de largo zç.'

E em partes tão eftreyto,que não pafla de quatro.

Corre ào Noroeftc da Ilha de Ormuz,£c acaba jú-

to á Ilha Cargem , aonde entra no mar o no Eu-

O Lha 7)o/ar mfigntjporque manda
O mais cheyrofo emenfbpara as araS:

Mas attentajà cà ae eftoutra banda
T)e Roçalgate^&prayas jempre avaras»
Começa o Reyno Ormuz^que todo fe anda
Tela: rtbeyras^que indajéraô claras

§uando as galés do Turcojõ- fera armada^
Virem de Cafteibranco nua a efpada.

Olha Defarinfigne: Na cofta de Arábia Félix eU
tão dous infignes cabos Fartaqucde que falíamos
na oytava paflada,&; Roçalgate.de q o Poeta aqui
falla.o qualheno prmcipio dacofta,aondccome- ^.... ,

ça o Reyno de Ormuz, ao qual cabo chama Pto- frates, a que os nacuraes chamão Fiat, & nelle en-
lomeo Syagro

, & põem em 14. grãos da parte do corporado o no Tigris,chamado por elles Digida.
Norte

, & os noflbs Portuguezes o tem verificado Pelo meyo defte eftreyto há algumas Ilhas habi-
cm zz.graos Sc meyo.Nefta cofta que terá de com-; tadas de Meuros Arabios,os quaes fe mantém de ta*
pnmento atè o cabo Roçalgatc.duzcntas & nove- maras.por haver muytas,& de outros mantimentos
ta legoasJia muy tos lugares,8cCidades,mas a prin- pouco : peícaó aljôfar. A principal deftas ilhas fc
cipal he Dofar,por caufa do muyto,& bom encen- chama Babarem, a melhor, & mais frelca de todo
loque tem.pclo que o Poeta lhe chama infigne; aquellc mar.Jionde íepefcão todoo anno pérolas,

trafasfempreavaras.líio diz porque os morado- as mais finas de todo o Oriente : ainda que não he
res daquella cofta até a Cidade Ormuz, tirando os efta pelcaria tamanha como a da Ilha de Ceylãa da
da viUa CaUyate,que lerá defte cabo vinte legoas, lndia,&: Aimam da China,nas quaes ires Ilhas hâ a
que receberão os noflbs,5ç quizcraó paz com elles, prmcipal criação daquellas oftras, donde fe tira o
todos os mais foráo avaros para elles , Sc o que lhe aljofar,Sc pérolas» Tciá de circuito trinta legoas,

Pp pouco

ifli

iií'^
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pouco mais,ou menos,5c de compiiJo lete,dillan.

te dcOrmus por eípaço de cento 6c dez léguas. B
pois trattámos aqui da peícaria do aljofarírazáo le-

rá darmos relação delia. Atáo hum homem por

bayxodos braços com huma corda comprida , êc

poeraihe huma pedra nos pcs para o levar deprefla

ao fundo. E paraque lhe não entre agoanos nari-

zcs.poemlhe huma talanelles, nasmúos leva hum
balde.no qual dey ta oftras,que acha,&: muyias ve-

zes vem acima íem oftras, & km vida: porque pu-

xa pela corda,paraque o alem arriba,acha os minif-

tros defcuydados,de modo, que quando tirâopor

clle o acháo morto. Sáo as oftras do tamanho da

palma de humamão.por fora prctas,&. por dentro

rcluzences:abremfe ao Sol,&: lançâodefi as pero-

Ias,5c al)ofar,que vemos.

Ttro Tygrti,& Eufratn buma e»fr«<í«.Entrão ci-

tes dous riostáofamelosTygris, & Eufrates, cm

corpo junto à Ilha muyto pequena ,
que terá me-

nos de hu ma legoa, chamada Cargcra, no fim do

eílrevto de Pcrfia,de que tallároos. Da qual fc vay

pelo í:io aciina à Cidade de Baçcra. A gente que

aqui mora íãó pilotos, que fervem de Icyar gente

á Cidade Baçorá.que pelo rio acima eftaiá quaren-

ta & Íeis Icgoas defta Ilha. He taô largo ctte rio

nerta Tua entrada, que náo leve terra de nenhuma

das bandas,atéque navegando por elle por dpaço

de meyodia com bom vento,ledeJcobre cõ muy-

to arvoredo dehuma, Sc outra banda. Acreccntey

ifto aqui porque todos põem a Cidade Baçorà no

fimdefte eftrcyto , náo fendo fenáoaquella trifte

IlhaCárgem , comodizoTenreyronoleu Ro<;

tcyro.
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O Lha dagrande Terjia o Império nobre

Hemprepofto no campOi&ms çavallos-^

§^eft injuria de vfarfundtdo cobrei

£ de não ter das armasfempre os calios.

Mas 'vè a ilha Gerumtcomo de/cobre

O que fazem do tempo os intervaUos,

§ue da cidade Armuza^que alyejteve^

iíllaonomedefpois^^ a gloria teve.

Oíbá i»grtndt Per/Ç-í.Depois que trattou daAra-

bia,cntra nos cofturaes,5£ vida dos Pcrfas,ps quacs

diz.quc femprc eftáo poftos no campo,porquc foU

gaô muy to de andar nellc, & affim o fazé pela roa-

yor partc,ainda que pelos lugares tem muyto boas

cafas. Eftcs como vivem de gados , & faó grandes

y-omés de cavallo vivem por aduares com luas le-

das no campo das quacs fayem cm magotesa fur-

tar.porque laó ellcs muy refinados ladroes.A ndaô

em bons cavallos,com arcos,& frechas, traçados,

elcudosdeaço: das lanças uíaó, mas em tempo de

grande aperto,& ncceUidade. Antes de entrarem

os noflbs Poriuguezes na Índia naó ulavaô arti-

lharia,antes fc injuriavaódea trazer confiados em
fius cavallos-.Hoje a ulaó como íabemos por infor-

mação verdâdeyra,porquc t«m,ncccfíi4^d6 dcila,

Decimo,
por andaré continuamêts em guerra có o Turco.

MaivèallbaGerum. Elta Ilha Gcruni he o lu-

gar aonde hoje eftáfituada a Cidade de Ormuzjde

que ficatrattado largamente no legundo canto,

Gytava49. Era huma triíte terra de hum Rey por

nome MalecCaez,o qual refidia em huma Ilha cha-

mada Caes.que ifto quer dizer Malec Caez.a qual

llhaeftá dentro no eftreyto de Perfia,cmco legoas

da terra de Perfia,junto do cabo N abam. Era cftc

Malec Caez fenhor.de tudo,o q havia na Ilha Gc-

rumatéa IlhaBaharem,que lerâó cento & dez le-

goas de elpaço.Tinha por viíinho hum Gordun-

xa Rey da Província Ma^,oftáo,o qual tinha muy-

to pouca neceffidade delia, porque lhe naó íervi*

de fnais,quc de colheyta de alguns pelcadores da-

quclle eftreyto,cuia terra confinava cò a Ilha Ge-

rumjpelo que procurou por todas as vias haver %

Ilha, ôcaflim a comprou. Fez tanto nelIaoGor-

dunxá,que íe fez fenhor do eftado do que lha vcn-

deo,6c cftâ hoje no eftado que labç o mundo,quc

he huma das melhores coufas da India.Na terra do

Magoftaó veziriha de Ormuz aparece hoje as ruy-

nas da Cidade deOrmuz antiga,a qual Cidade cha*

roa Ptolomeo Armuza na fexta taboa de Aria,quc

fe trcfpaílbu na Ilha Gcrum,aonde hoje eftà a noi

-

fa Orro«z.E ifto he o queo noflo Poeta aqui diz.q

eftá Ormuz agora, aonde foy Armuza,porqoleu

nomefoy trel paliado para alli,& naó porque lejt

Ormuz,aonde foy Armuza,pois labemos.quc foy

cm outro lugar muyto diff^erenic,como fica dito,

ainda que naó muytp longe, como ie pôde ver cm

Joaóde Barros,na fegunda Década liv.i. c.i.
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A^i de dom Thilippe de Meneies

Òe mojirarà a virtude em armas clara,

^andocom muyto foucos Tortugue/es

Os muytos Tar/eos vencerá de Lara:

yirãoprovar osgolpesj& revezes^

'De dom Tedro de Soufa^queprovara

Jâfeu braçoem Ampaza^que deyxada

Teràpor terra àforçaJò da efpada.

Oimujtoi Parfeos vencerá dt Lara.Léim, Si Am-
paza Taó Cidades na Perfia nós confins de Ormuz,

contra cuja gente Dó Philippe de Meneies, & Dó
Pedro de SouiaCapitács de Ormuz houveraó grã*

dcs vittoriasjcomo aqui diz o Poeta.He commum
opinião , q o grande Tamorlaó foy natural da Ci-

dade de Lara , o qual foy t m feu principio reco-

veyro,& defteeftado taô bayxo vcyo a icr fenhor

da Perfia,5£ cativou o Graó Turco.

M
^°5

. . As deyxemos o eJlrejto^& o conhecidt
^ ' Cabo de tafcjuejitojã Carpella,

Com tedoofeu erreno malquerido

"Da natureza,^ does vfados áetlay

Carmania
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Lufadas de Lais de Caçoes C^mèníadôs, 20.9
'armtnia tevejàpor apeílido, da ira dos Fráques,da enfeada de JaqUcte,das cor-

ías ves ofamofo bidOiCjue de aquella rentes de Bégala.do gòlfaó de Ccylaójêc dos bay-

UtMd nace iunto a qualtambém ^°^ ^^ Chilao, que faó os perigos no mar da índia»

^e outra altura correndo o Gmge vem. TaLVt'^Tf^T^"l
emre terra firme fie

^ IngUterrít.Sc Scylla, & Chanbdis no mar de Sici-

Mm deyximos. Depois q trattou do cftreyco de lia.entre Sicilia,6c Nápoles* Ncílc Reyno de Cam-
eríia, entra na deícripçaó da Índia, começando baya há muytas Cidades,ôc lugares muyto ricos.E
cio cabo lafque, que eltâ fora da garganta do ef- diz , que terá mais de fetenta & cinco roil povoa*
eyto Pcrièo,ao qual Ptolomeo chama Carpella, çóes,entre Cidades, vilias,& bons lugares, tora aU
tuadoporelle em iz.graos & meyo,da banda do dcaspequènas,que faó infínitas.HeReyno muyto
forte , mas verificado pelos Portuguezes cm 14. rico,8c abaftado,6c nclle entra o rio Indo haenfea*
raos largos, cujo fertaô hc efteril.íeco, & ddpo
oado,ao qual os antigos chamarão Carmania,co-
o diz aqui o Poeta.

Mai vitoferma/o Indo, O rio Indo.Sc o Ganges
ilcem ambos juntos em o monte Paropaniio,que

e hum elgalho do monte Tauro,mas em diíFeté-

:s lugares. Pelo q entre os naturaes he chamado o Jd chamado Corisque Tapobana
óte dos dous irmãos. Vejale o que efcrevcmos no ^«^ hora he Cetlào defronte tem defy.

da,q Ptolomeo chamaCantii,& outros Cãticolpus»
hoje goiío de Cambaya.

Es corre a cofia celebre Indiana
Vara o Sulfate o cabo comory

'PoY eíte mar a gente Lufitana

§lue com armas vira defpots d*: ty

Terá vittorias ^terrasy^ ctdadtSi

Nas quais haõde viver muytas idades.

f^ezeorrea coSa ceitbre lndi»n», Paflido o Reyn®
de Cambaya, q lera cento & três legoas de kque-
tCi começa a coíla da índia, a qual vay correndo
para o Sul» tem de cóprido atè o cabo Comori 2 j,
legoas pouco mais ou menos : o qual Comori c(tâ

defronte da Ilha Gcylaó em lete grãos da banda do
Nortcjaoqual Prolumso chama Goriínefteefpaço

mto Icxto.oytava 92.

lOC

3 Lha aterra de P^lcinde defertilíj/ima-,

E de laquete a intima enfeada-,

^a^mar a enchentefubita^grandíffima^

l á Vafante^que foge apreffurada.

i terra de Cambaya vè riquijim$,

)nde ão mar o/eyofaz a entrada
.idades outras mil^que voupajfando^

ivâs outros aquijfi ejlãòguardando.

Olha a terra de Lfíeinde.Com o Reyno de Ormuí da terra jâs o principal da índia,que os P ortuguc;
onfina o Reynodc Ulciridc , o qua} eftá entre a zes poílucm»
erfiajôco Keyno de Cambaya.Tcm Rey próprio, i^Ó
»qual he Mouro.Us moradores da terra faó Mou-
os pela mayor parte.Ôc alguns Gentios. O Rcyno
le muyto grande pelo fcrtaõ dentro, & muyto a-
jundante de mantimentos.Tem trigo, & cevada,
k muytas carnes. Saõ os moradores deite grande
R.eyno pouco afFeyçoados ao mar,pelo q na coíU .. _. ..

klle tem poucos portos.Saó grandes peicadores, ^em as reliquiaífmclas,^ bendittás

íev°*l!arTnS
'""

^a'
°^"° P""''"' ^ '"T/ - '^o ^'^P' deThome, Barão fagraáà,

pcyxesgrand)lfimos,dosquaes muytoslegaftao a\ 1 r r>i •/?* - »v
.a terra.de outros lalgados fe carregâo navios pa- ^^ ^ ^"-/^ ^^'"''^^ ^''^' " '"^' ^^

^^'^'"r

ASprovinciastque entre hú^^ outro rio

yès com vartas nações,fào infinitasi

Hum Reyno Alahometa^otú^o Gentio^

Aquém tem o demónio leys efcriptas.

Olha que de Narfinga ofenhono

ra levar a outras partes. E naó lómente a gente co
me a efte peyxe leco,mas delle mantém também os
:avallos,6c outros ahimaes*deq na terra hâmuy-
taabundancia.Por meyo defte Rcyno pafla hu rio

grandiffimo
, que vem de Perfia ao longo do qual

cftaõmuytos lugares de Mourosriquiffimos , por
ler a terra alli muyto grofla , & abundante de to-
das as coufas ncceííarias para a vida.

Al Provirteiau Acerca da declafaçaô defta oyta^

va íè Veja oqueelcrevcmosnocanto fetimo.

Olha tjue de Narftnga. O Reyno de Naríiriga hè
hú dos mayores, & mais ricos da índia. Tem muy-
tas Cidades , & partos de mar muyto grandes, Sc

muyto bonsi Divldefe ént cinco Provincias muy-
to grádcSiCtn húa das quaes a mais marítima de to-

das,chamada Chorothandeljque terá de cofta mais
Ede la<}uete a intima enfeaJg.N o Reyno de Câxn^ de cem legoas , cfteve antigamente huma muytc

baya ao logo dâ cofta eftá hum lugar por riome ía* grande,& ftfrmoía Cidade chamada Mailapur por
quete,que fera de Diu ^o.lcgoas.ao longo do qual lua fermúrura,que ifto quer dizer a palavra na Iba
fazo mar huma enfeada penetrante pçla terra, na lingoa.Nefta Cidadç.porfer de muyto concurfo,
qual enche o mar,ãC vaza com tanta preffa.q atrás & tracto de gente.efteve o Bêavcnturado S.Tho-
torna todo o navio que naó acha com a proa para mé Apoftolo de noffb Senhor Jefu Chrifto,Sc nel-

a corrente de agoa, porque vay como huma letta. la padeceo martyrio , Sc nellacíláo feu corpo fe*

De cinco cçufas dizé os Mouras, q os livre Deos: pukado, como por todas eítas oytavas vay Erattã-

Ppa do



2,Q0 Canto ^eclmi»

do © Poeta.De Narfinga fe veja o q cfcrcvemos no Ata o coràao^que trazfoY derradsyro

€áto retiitno,oytava zi. No tronco_,& facilmente oleva^^ arrajii
íU ^tt y, r\^,t^a -t-^-t-jm Lm'í-yi /ll»^-ht ít/l f/l fcpn^l^

10^
jk ^U! a Cidade foy,quefe chamava

x\ MíliapGryfermofa^grafídet^ rica}

Os Idoios antiguos adorava^

Como índa agora faz agente imca.

Longe do marnaquelle tempo efiava»

^ando afè^quê no munao fepublica

'1 home 'utnhap-eg.anàoyéjàpAjlJara

Provindas mtlào mundOique enfinára.

"taía ondefaça humjumptuofò templo^

^efica£e aosfuturospor exemplo.

Masemnciode Chnfio.O Béaventurado S.Tho.

mè,q denunciava, & pregava a Fé de Jeíu Chnílo

Noflò Senhor,

I 1 1

SAhia bem qnefe comfe formada

Mandar a hum monte furde^que fe mova,

^e obedecerá logo à vozjagraaa

Aoui a Cidade. Ao tempo qefte Bcmaventurado ^eaffilhoenfinou Qhnflo^ elie Oprova,

bantó eítava neíla Cidade de Maylapur,q aílíra íe j[ genteficou difio alvoroçada^

ha de charoíiisaindaq alguns lhe chamâo Mthapur Qs Bramenes otemporcaufanova-y
eftava ella doze legoas do DSar.E dizem.q prophe-

y^^^^ ^^ milagres,venao a fanãidade,
tizàra o Bemaventtirado Santo,q hj^^»^^^ ^;";- fíáo medo áe perdera a autoridade.
po,em q ornar batelTe na Cidade, K q então havia r

de irtcralli oente da partedo Occidente,a qual GiutaJJtihoen^nouChrijio.CovROCoti&íiátSMiX:

cria no Deos q elle pregava. O q acontccco affim, theus, cm a lua hiílona Evangélica,

porque como o tempo o mar foy galtando,8ccomc-

do a terra, até chegar ao lugar aõde eftava a Cida.

dc,&affim fe deítruhlo , & afiolou fem ficar delia

mais q huma caía cahida,aonde eftavão enterrados

os oflos do Bcàventurado Santo,qos nofios acha-

rão a cafo cavando na terra^Hoje há edifícios no- ^-,

vos,&c a terra fe chama S.Tfaomé,aonde vivé muy» Com que Thome naõje ouça^ou morto feja,

tosPorcuguezeSé Oprtncipaltqueaopeyiotrazosjios,

fium cajo horrendo jaz-jque o mundo veja^

113

SAt ejiesfacerdotes aos Gentios,

Em que?n mais peneirado tinha aenveja

Bvjcão maneyras míl^bujcão áejvios

I 10
^etnmiga naÕhe tão duraj&fera,
Comoavírtudefalfa dafyncera.

Cllegado aqmpregandoJyjunto dado

Adoentes faude a mortos vida,

Acafo traz, hum dia o mar vagandt.

Hum lenho degrandeza defmedida-.

'Defeja o Rey,que andava edificando^

Fazer àelíe madeyra,& nao dwuida

'Poder tivalo à terra compoffantes
^

Forças de homens,de engmhoSide èlephantes.

Bum hnha degrandeta.Cont» o Poeta nefta oyta.

va hú milagre ,
que fez nefta Cidade de Meliapor,

q chegou acaío àquella Cidade por cima da agoa, , ^ y r
hú madeyro táo grande,que era couía de clpanto,o Tfàfalfas tefemunhasjamefe v/a,

qual labido por EUR ey mandou ajútar muyta gé- CondenaraÕno â morte brevemente,

te,& elephantcs para o trazerem a terra,o que náo q SaníJo,que naÔ vémelhor tfcufa,
teve eiíey to,porq nunca o poderão abalar. Vendo ^ atPelUrparã o 9adre omnipotente
iftooBcmavent^MadoS.Thomé, ped.oao Reyq ^, ^^^ 1* í„ P.v (^ d^s íenhores
lho dèfle para fazer com elle hum Templo para o ^er diante do Rey,^ dosjenfjores,

Deos q prêgava.íe o dalli tiraflc.El-Rey lho con-

cedeo lori iiídofe. Tomou então o Santo o leu cor-

dáo,S( atouo nopao,Scfcyto o final daCruz, o!le-

v«u arrojões até o lugar aonde tinha determinado

fazer a Igreja,como diz na oytava leguinte.

StíS eflet Sacerdetei. Os Rramencs faô os Sacerdo^

tes daquellas partes.Sobre feus coftumes,& vida.fe

Veja a noflaannotaçáo no canto y.oytava 40.aon-

dc declaro.q fios faócfte5,que trazem ao peyto.de

que o Poeta falia nefta oytava.

114
Vmjílhe próprio mata,& hgoacufa^

'De homicídio Thomè ,
que era imocete

111

ERa tão grande opefo da madeyro^

^efópara ahalarfe^nada bajia»

Mas oNuncio de Chrifio verdadeyro.

Menos trabalha em talmgociogajia»

^efefaça hum milagre dos mayores.

115

O Corpo morto manda fer traz ido.

§tie refufcite.^feja perguntado

^emfoyíeu matador,&fera crido

Tofteftemunhoofeumays approvado.

Virão todosomoçomuo erguido

Em nome de lefucrucifcado:
^è
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Lujiâdas de Luh de Camões Commentados^Dãgraças a Thome^que lhe deu vida,

EdejcohrefèupuyJeroldQmicida. j.g
E defcobre feu fay.Oútro milagre.q o Poeta aqui /'^ HoyaraÕte Theme o^fiange^ò" O Indúí

conta do Bernavencurado S.Tbomè, foy q os Bra- V_^ ChoYoute toda a tena^que pifallci
memss,vcndoqiuaopiniáo,6ccredito,quetinháo Mais te chorão as almas queveftido

*'

CO o povo de Santos,5c Religiofos,lc lhe perdia,íc Se hiao nafanãa Fè.que lhe enfmaíie,
o x^e^naveaurado b Thome alli permanecefle,dc. Mas os Anjos do ceo cantando & rindoterminarão levantarlhe algum Ceílemunho,para o o- /

'*"'^'^y''»fiia,nuux/- rma»
deítruhirem,& hum delles.em quê a en veja le me- íf

''^^^^^^^ »^ glorta.queganhafte

^

ceo mais.matou hum Hlho.Ôc dille queo Santo lho ^edtmo/te^que a T>eos ajudapeças,
tnacàra.o que lhe provou com outras teftemunhas ^^^'' f^^ ^^ t^^s LuJitanDsfavêreçaSy
da melma mafla.Levando o Béaventurado S.Tho-
mè diante do R.ey da terra.para dar fentéça fobre
>ca(o:diíreoSanto que lhe trouxeílem o minino
T)orco,q ellc diria quem o matara. Trazido o mini-
10,0 Berna venturado Santo o fez levantar vivo em
nrcudedejelu ChnílonoíTo Senhor, oqualdiíle
im voz alta,q leu pay o matàra.Fez tanto abalo eíte

iiiiagre na gente, que o Bramenefoy deítcrrado.

,} que tudo conta o Poeta, larga, ÔC claramente.

ChorâraÕte Ihomêo Gangeyé" o Indo: por Gange,
& Indo entéde as partes da Indía,por donde o Gá-
ges,& o Indo rios paflão , de que fica tractado em
miiy tas partes.

I 19
T7 ^^ outros que os nomes vfur^aes

i\6

EStemilagre fez tamanho efpanto
^e o Rey Je banha logo na aguafanta,

t muytos após ellejmm beija o mantOy
Dutro louvor do 'Deos de Thome canta.
Is Bramenes fe encherão de odto tanto,

'Jom/èu veneno os morde enveja tanta,
s^eperfuadindo a tfjo o povo rudo^
UeterminaÕ matalo emjim detudo,

Determinão matalo emfim Je tudo. Vendo os Bra-
Bcnes a vutude de Thoniè,& como totaiméte íe
perdiâo feu credito,6c quão aial lhe fahira o q de-
crinináraõ, q eratazer morrer o Santo, por via de
uíliça.lcvaiiundolhe algú teílemunho, detcrmi-
làraó matalo elles por luas mãos. Eftando cUc hú
jia prégando,levantâraô hum ruido,& fazendo q
:irâvao huns comia os outros, matàraó o Santo às
?edradas,Sí hú delles o paíTou com huma lança.có
ideu oelpinto ao Senhor,q Ihequiz dar a gloria,
k leva o para h mais deprella por aquelle caminho.
:omo diz aqui o Poeta, & le pôde ver tudo larga-
nente nonoflo Joaó de Barro.,na terceyra Deca-
laliv,7.cap.n.E o Padre Lucena largamente.

17

HVm dia quepregando aopôvo eflava^

^
Fingirão entre a gente hum arroido;

J^Chrifionefie tempo lhe ordenava
i^epadecendofoffe ao Ctofubindo.
^^ultidab daspedras^que voava
^ofanBo dàjâ a tudo oferecido-.

'

^«m dêsmaosyporfartarfe tnays deprejja^
^otn crua lança opeyto lhe atravejja.

"De mandados de T>eos,como Thome,
^Diz,eyJefoys mandados,corno ejtays
òemyrdesaprègarafanlíaFè?^
Olhay quejefoysfal^tê vos danais
Na patria.onde Tropheta ntnguem he
Com que fefalgarão em noffos dias

(Jnfieys deyxo)tantas herefias,

E vox, outroi.ijueot »omes.Efí:i oytava,por não fer
bé entendida atégora.foy interpretada, & calum-
niada por mordaz , & íatirica, contra os Padres d*
Companhia-Mas enganáraófe todos.Pois o q clara-
niéte o Poeta aqui quiz dizcr:Foy lembrar, & pcr-
fuadiíaos Pregadores Apoílolicos daley Evangc.
licaCqlaõ todos Sacerdotes, &: Religioíos,princi.
palmente letrados

) q ate o tempo era q elle cfcre,.
via

, náotinhãohido á índia pregar a Fè,a obriga-
ção q tinháo de o fazer. AíTim por razão de leu of-
ncio:como pelo pmgOjq em todos os horoés cauía
o ocio,6c fílencio.-quando elles láo obrigados a pu-
blicar, & pcrfuadir có todos os preccytos rcthori-
cosjos myílerios de nofla fanta Fè.aos infiéis, O q
mal podião fazer détro em PortugaliaíTimpor nel-
le não haver jà infieis.-como também, porq com «
priguiça, & deícuydo le poderáó danar em fua pa-
tria:como faz o lai (a q o Evangelho lagrado es có«
parou ; o qual paraaproveytar, fe ha primeyro de
desfazer em agoa.Porque os doutores entendem a
palavra de Deos, & as obras penaes.Sc de virtudej
com que cila melhor íe cultiva,& planta,

Confirmale efta verdade, cô fabermos de certo,

q o Camões cfcreveo efte livro no anno de 70. têpo
cm que os Padres da Companhia havia mais de 5 o.
annos q trabalhaváo na.quellas partes na pregação
da Fé admirável mentercó muytas calas já edifica-

das por ellcs , & muytas Províncias cultivadas na
doutrina Evangelica:aindaq os Frades de S.Fran-
eifcOjSc de S.Domingos crâo jâ lâ muy to mais an^
tigos.

E como o Camões era tão vifto nas hiítorías,&;

coulasjprincipal mente da India.aoade andar* caíis

I w

IvJ
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?os annos, £c tao particularmente fe informara de

tantas uKudezas,comoíevc deite leu Poema. Nao

podia ignorar cfta verdade , tão patente naqucllas

pai teb,& em todo o mundctí, afíim Ic lhe deve rcl-

utuir iua hõri neíla calunmiaiindigna de hum tão

grande entendimento.como foyoleu. Que como

£áo pratico nas couli^s da Índia aelcjava q todos oS

Pregadores Evangélicos le fofiem occupar em tao

janta obra. Pelo grande truío que elle íabia,qu.c os

pQUCos,que então lâ andaváo.tinhão íeyto:òc pela

grande dilpofiçãcque via nos moradores dei ece-

berem a Fé infinito numero : le houvcllc copia de

obre) ros que lha miniftraflem.

Que era comum dos Governadorcs,& Capitães

daquelies tépos mandarem pedir ao leu Rey muy-

tos Pregadores : pelas infinitas almas q le pcrdiao

por falta delles.O que o Camóes procurava perlu-

adir,2<. não caluniniar.E elta;he a verdade.
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% ff Aspaffb efla matériaperigofa,

iVl ^ tornemos â cofia dcbuxaUa^

jfã com ejla cidade taôfatno/a

,

Òefaz curva a Gangettcíi enjeada,

torre Narjinga rka/ê fúútrojai

Corre Orixá de roupas abajiadui

Nofundo àa\enfeada o iUu(íre no

Ganges vem aoJalgado/enhorto,

- U tom tftaCUtdt. Da Cidade de S.Thomé.quc

eílá hoje no lugar aonde foy afantiga Cidade de

Maylapur,atéocaboGuardarii,qcftà cm ly.graos

háalgúasCidades.NellecaboGuardarij le acabaa

terra de Narfinga,& começa o Reyno Orixá. Te

efte Rcyno poucos portos.por fer a ccfta brava.A-

cabafe a terra do Reyno Orixá, no cabo Segogo-

za,q eftá cm ar.grãos. D efte cabo atè a Cidade de

Chatigãodo Reyno de Bengala,deq o Poeta falia

naoytava feguinie.hácem legoas. Entre os quaes

termos faz o mar buma eníeada,na qual Ç^tra o no

Ganges no mar de miftuiacom outro rio,chama-

do G anga, o qual atravefía todq o Reyno Orixâ.

lil

Ct Affges.noquãlosjeus habitadores

j Morrem banhadosatendofor certeza^

^ue inda que fejã»glandes peccadores,

Efiaàgua faníía os lava,& dãpureza.

Vê CathigaõCidade das melhores

2)í Bengalaprovíncia^ queJefreza

T>e abundanteimas oíha^que eflàpojld

^ara o /ítijiro de aqui virada a cofia.

Mas olha ojutejiâ ^o/la para o /í«/7rí.Paí1ado o Rey-

no deNarfinga vay a cofta correndo direyta ao le-

vante atè a Cidade Chatigam.Sc dalli torna a coita

com outro rodeyo para o Sul. Pelo que os marcan-

tes cbairiáoacftc lugar.Contra cofta,

T>ecm9,

X7.Í

O Lha o Reyno Arracãú.oiha e afentê

1)e Tegu,quejã jnonjtrospovorãú

Monfirosfilhos dofeo ajuntament&

Tfehuma molherjê hutncão^qfósfe acharas*

Aquijoante arame no infirumento

'Dageração cojiumão:o que vfarão

'For manha da Kaynhatque imentandú

Tal vjo dtytoufora o error nefando.

Olha 9 Reyno ^rracâo.Com o Reyno de Bcogt*

b confina o Reyno de Arracâo. ORcy.&osmo-

radores defte Reyno todos laó Gentios. He efte

Reyno muyto grande metido todo pelo fcrtâodc-

tro:pelo q não tem portos de mar.O Rey he muy-

to nco dedinheyro.Sc muyto podcrolo de gctc de

guerra , a qual traz continuamente com íeus vezi-

i)hos : & tem grandes paços por todas luas terras,

cô grandes tanques de agoa,jardins, & arvores de

todoo genero.Ulaó de muytasmolhercs,náo tern

ordem nem Icy algúa de matrimonio.he getc dada

a muytas delicias, por kr a terra muyto rica,& *..

bundante de todo o neccfiario.

De Pegu. Com o Reyno Arracáo,de que taiJâ-

mos acitna,confina o R eyno de Pegú.Efte Reyno

he muyto rico pelo leriao dentro, por haver nelle

muytp ouro,robiis,& outras pedras de muyto prc

ço, & muyto.Si muy fino lacre. He terra muyto

íadia,&: muyto abundátede mantimentos.Sc truj-

las.Tem alguns portos de mar.em os quaes morao

tnuytos Mouros,& Gcniics,grádes mercadores. L

alli concorrem de outras muytas partes homens de

negocio.como de Satnatrs.í^alaca, Cambaya.K

outras partes da Índia.

Minftres fithot dpfeyo ajuntamtnto De buma mtlbtU

é- hum cM.Contale dos moradores defte Reyno de

Pegú.como refere Joaô de Barros na tcrccyraUc-

cada,6c o Poeta nefta oytava.q procedem de huma

ii)olher,6£ de hupi cão.O q contáo defta maneyra,

õ vindo acalb huma embarcação da China aportar

com tormenta á cofta defte Reyno,que então era

deshabit«do,íómenteefcapcu húa molher,& hum

cáo,©s quaes tédo copula entre fi.houveráo filhos,

os quaes multiplicarão de m9neyra,c] povoarão to.

da aquella terra, q he muyto larga,8í por nao de-

generarem dos coftumes de feus pays.nncntarao

os calcáveis, de q o Poeta aqui falia, & nós tratta-

mos na oytava feguinte.de q ulaváo em luas partci

vergonhofas fiara moftrar a difloluçáo , & delen.

frcamento.q tínháo nefta matéria da luxuria.fc le-

fuahdade.aõporrefpevto daquelleleu primeyro

pay eráonaturalmente'inclinados.Outros querem

qhumaRaynha datenapornome Canane.invc-

tafle os calcaveis.por le evitar o pcccado nefando,

õ naquellas partes muyto fe ufava, os quaes legue

íqui o nollb Ppeta. A efte mefmo vkio da carne

laó muyto dados os moradores do grande Reyno

de Syáo.donde lhe ficou efte mao coftume.E por-
' ' que



Lufiaâas de Luís de Camões CGmmentaáGsl
ue os homcsdcftas partes faómuyto^nvisfcyosq Aurea.mrefabeo lhe ajuntarão-,
s mouierss,dizem ellas.q os homens faycm ao pri- rtuf^^c „„a l rr r\^i ^ -

.eyro pay,6c ella a lua pnmeyr» mãy. OutraaraJ
^''^'''' q^iefojfem Ophyrmagtnma,,

ócsno lugar allegado dejoáodç Barros , íiUias

ódem ver os curiolos.
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'"'^ Lha Tavay cidade^onde começa

\J De Syão o largo império taô comprido
^enejjary^^edàjque he fò cabeça
%s quepimenta aly temproduzida:
VLays avantefareyi que Je conheça
Malaca,por Lmperio ennobreciaoi
)nde to4a aprovincta domargrande^
nas mercaaortas ricas mande.

A nohe liha Santdtra.Hc Samarra hCiallhamuy-
to grande, &muyCQfermo(a, q terá de circuito Ic-
tecétas legoas,pofta debayxo da linha equinocial,
heabundantiflimade todas as couías:tem muytos
Reynos,nos quaes,hâ muyta pimenta,no de Pedir,
que cftâ detronre de Malaca,&: no de Zunla.ôc em
outros rauyto ouro,como de Menomcabo,í<c Bar-
roz.nosquaesie colhe, ou de grandes minas,ou ao
longo dâ praya dos rios.Em todos os Reynos defta
Ilha hâ muytas,& muy grande* Cidadesras que el-
tão pelo fcrtáo dcntro,laó habitadas de Gctios,gC
as da cofta,de Mouros grandes mercadores.Dizeai

niu^T ^. n /r j r. , ^ /, , « a^g<jns,que efta Ilha Samatia foy antigamente híia

n nr.HTc f^- A ° ^'^^^ Rcyoo de Syao: outras.gc mayores mudanças,as dividioA poz no

Th^t^^T^.l^^"Tu''^
° ^'"^ ''"í^"" ^'"" ^'^"'^^ ^"^ ^ ^§°^^ eftáo.comô contáo íambem da

ue corecaX eft ?nfr \l ''?
'^'''''''r"

^"^^ S.c.l.a^ô^ltalia: & porq nefta comarca de Sa.

^a Ghmfna n ! ^^ Pegú.vay conhnar cnatra hâ muyto ouro.acVecentáo.õ efta he Onhyr

nrSm .'vto n^ H Tf,'"" 'T^^'"' P°"°' ^' '^^ ^ ^ ^icmiuv^ faila,affim o temLm Portuguez

Vml c lun^ ^^^ ^ ^\'^' ^ '^ ""y." ?"'"' "^"° P''"- "«"^^ Gafpar Barreyros.autor graVifli-

n.nn?n l°\T° '^'f
^'^ """5^'°' dephatcs. mo.ôc grande antiquário, & que cftc póto trattoulao conknteq Mouro algum traga armas no leu n,elho?q todos os outr«s efcrittores , & Abraham

Ilh fo V an;lri nr! h' V^^^'^^
1" P^"'» ^\"» l^vra Ophyr. E a ifto fe inclina o Padr. Jof^ph^d.

nm^Ho r? ^'^?^^'y".^'^^^y^°'^°^'^ Coita nolivro de prccur.nJa Indorum falJe , &cft*

cnlZt toZtr^^^^^ ^u''^'^/
opmiáoparece teralgúacor, comofetratlano li*

vTo na íuL^ df . ?i
•

"^^^'^°,l^^y"° '^^ vro q novamente imprimirão os Padres da Cóp.-

ímTd^ir P o °''^''"?''^^ "'"^ ^^ T^f" ^'^ Collegio de Coimbra. Ainda que
í^^líf!5^ c"J!"*-^^ §^?^

'^""''^^ ^' P=- L"is de Cami.cs a tenha por imaginada.Oí,mais TJ.ú.como a de Syão muyto dada ao vicio da caj-nc
cio q para mais dilicia delia coítumáo nos mcm-
ros genitacs trazer câfcaveis, has;de ouro,outros
e prata, finalmente cada hú conforme afua poffi-
ilidadcE iaó tão dil]olutos,& dclcntrcados nefta
arte,q trazem nas raefmas partes diamãtes,6c ou-
ras pedras de grande preço,& andando pelas ruas
ndao tinindo có os calcaveis.E o Rey coftuma ter
oo.mo]heres,& mais.Sc aíTim os mais da terra as quere.Muytas couías dignas de le laber defte Rey.
o,& fuagéte tratta Joaó de Barros na ?. Dccada
V.z. cap.<.

anto 2 O
^'^^^^^ ^^ ^ei*<» S"c cfcrevemos n« TDeaqui tornando a Cofía àCynoJura

^o«2S!JpÍ'^ j .0 Se en(urva,& Para a Aurora/e eudereyta

)r.ente,q entende por mar grande.pelas^cor "r,& ^f.
Sy^'>^uejftes,& outros may, /ogeyta,

afiar todas o grande mar Oceano,concorrem a cl*
a-Cidade,por ler de grande cratto,& comercio. \

\Q he q ninguém fabc a certcza.Pelo q em coula de
tanda duvida.náo temos q certificar, ti íta IlhaSa-
matra tiveráo os antigos por Cheríoncfo, porque
cuydaó não ler Ilha.Mas a experiência nos moltra
ocontrariô,& afiim fabemos por informação ver-
dadeyra dos nolTos Porruguczes, q a viraó, &: paf-
fearão tôjJa.Vcjale a nofia annotaçáo no Icgundo
canto. -^

M As naponta da terra Qingapura (ta.

Verás^onde o caminho às naosfe efirej"

I24
Dizem que defta terra c» aspofjantes

Ondas o mar f^ntrmdê dividtQ
á nobre ilha Samatrayquejà dantes
hntas ambas agente antigua vto
^herfonefofoydttta,& daspreflantes
'""ias de 6uro,que a terra^roduzí».

Olhão rio MenaÕ^qUefederfama
7)q grande lagotqueChiamayfe chama,

Miua pontada Urra CiMerapura.Hc Cingapura hl
cabo deterl-a defrõte da Ilha Samatra, da qual dií-

ta por efpaço de ío.legoas. As fta«$ (ttfirtpa. Pof
íer ellreytiffima em terra firme de humabanda,fic
muytas Ilhas da outra, Detteeftreytoloube Luis
de Caiuóes:&donovonáp,q novamente fèdelco-
brio por hú Joaó Velho.do qual hoje fe u la mais,&
le navega para varias partes.E aquclle eftreyto pri-

meyro o he tarico., que vaá as vergas án liaos ena

muytas

i\
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goi. CdntoTiecimi,

tnuvias pastes dando de hâ:i, 6í outra banda, &os .
VétpafaperC/imbvja Míccwi m.CamboJahehui-

doús eftreycos ambos deíembocáo no mar de Bin- Rey no marítimo, iugeytoao Reyno U£ Siaó,pcl-

táo,6h€beíheyto,que o Poeta aqui diz..Foy anti- qual corre hum grandilíirr.o rio chaaiado iVlecom

oanicte neíre lufara Cidade Cingapura.aondecõ- qquer dizer,Capitáo das agoas-.cujo nacimsnto h

corna coda a geateq agora concorre a Malaca ,q na China. Ajuncáofe a efterio tantos,que o tazec

eítará delia ^$.legoas,pouco roais ou mcnos.K por- tão grande, que quando quer fahir ao niarretaih

que leria couia iarga trattar da mudança delia ter- a terra por tantas partes por íc eltender.q faz hun

ra, remectooscuiiolosaonollojoáodc Barros, o lago roais de oy tenta legoas decomprimcnto.coí

qual traiia efta matéria largamente na íegunduDe- o qual le dividem dous Keynos do eílado de Syãc

cad.t çap.i.Pintanos aqui o Poeta a traça defta cot- o de Caa)baya,Sc Champa. E dizem dellc.que ter

ta. Como cite cabo Ciugapuracftà contra o Nor- o ofticio do Nilo, que he regar as terras por donc

<c,que entéde aqui por Cynulura,torna a virar, 6c pafla. Mas dizem defte rio,que em tempo de ch<

fazer ponta para o Oriente, que entende pela Au- yas fe não póds andar por toda a terra de Cambay

rora. Na qual paragem hà muytos Rey nos, comç

Pam,Patane, Sc outros fogeytos ao grande Reyno

de Syâojdoqual também ancigarccntcfoy Malaca,

Samatra,íic outras infinitas llhasqhà naquelle có-

torno.Olbaorw A/ÉSÍí)-E.ll:erioMenáo,q na hngoa ^

dos naturacs quer dizer, mãy das agoas, nalce cai pcna,6í gloria.

hiilagopor nemeChiamay, qeítàem jo.graosde

altura da parte do Norte , & iendc de alto abayxo

todo o Reyno de Syáo, o qual por informação de

gente que nclle ellcve , tem dcíL ompnmento mais

de trezentas ôc trinca legoas.

íenãocm barcos.

«^ genti delia crè.Os moradores ao longo defte ti

Mcconi,entre outros erros da gentilidade,que tei

huni,de que o Poeta aqui íaz mençâo,he,q hâ de

pois deíla vida outra, ^q todos os animais neliat

28

ESte recebera plácidoj,& brando

No feu regaço os cantos,que molhados

Vem do naufrágio trifiei& miferanao^

'Dosfrocelofos baxos efcapados,

1)asfomes ,dos perigosgrandes^quando

Será o injufto mando executado

Naquelle cuja lyrafonorofa

Será mats afamada que dttofa.

E(ii recebertf.Moftra o Poeta como veyo ter a el

te Reyno de Cambaya,vindo da China,aonde cftc

vealgunsdiâStorBando algum alento dos grade

trabalhos.quenaquella viagem daChina paliara ,5

dos naufragios,& bayxos de queetcapàra.deqm

qucllcs mares ha muytos , pela qual razão fe na

..Ke«e/ríFr«or.rr«,..i....»u.u..,.;....«.«.5- pôde chegar a algúas partes daquellareg.áo. Che

mas naçóes íngey tas aoRey de Siáoros povos La« gando á Índia toy preio por mandado do Gover

Avás,Bramásf&Gueos,osquaes viv.e,m por gran- nadorFranciíco Barreto, pela fazenda dosdefun

des ferranias, como brutos animaes tão fcyos, & tos.que clle trazia z (eu cargo, porque foy a Chi

crueis,ci comem carne humana, Sc trazê continua- na por Provedor mor dos detunios:& líto lhe fize

mente suerra cam os Reys de Syáo.Sc fe ferrâo,Sc raó mexericado por alguns amigos, donde clle ei

pintão por todo o corpo , coula q cm todas aquel- pcrava favor.Dizque a íua lyra Icrâ mais afamad

Lreeiões não labemos,q outra gente o faça. Def- que d.tol3,porque lendo tao grande Poeta teve n

tesXaos , & mais coulas de Syáo , Sc aírim_ do no vida muyto pouco favor.

Mecó,de que o Pceta tratta na oytava Icguinte, fc

veia hum trattado da Ghina.quc fez hú Rcligiofo

da ordem de S.Domingos,!k João dç Barros na 5.

Década IÍV.2.C.5.

....;.;.ú. I i7
. ^

..

VEspaffapof Camboja Mecom rio^

§ue Capitão das aguas fe interpreta-.

Tantas receie de outro íò noejlioi

^ue alaga os campos Idrgos & inquieta^

Tem as enchentes quaes o Nthfrioi

\^gente delle cré^como indifcretat

^lepena^Vè gloria tem de/pois da morte

O { brutos animaes de todajotte.

I 2(>

VEs nejiegraõ terreno òí diferentes

Nomes de milndçÕès nuncafabidas^.

Os Laos em terra& numero potentes,

jíuàs. Bramas,porferras tao compridas^

Vè nos remotos mentes outras gentes

iSlue Gueosfe chamão de (elvages vidaS',

Humana carne comem^mas ajua

Tintaõ com ferro\ardenteiUÍança crua

- P^mfie grão terrent.Tvmfi nefta',oytava de algu

•i!n»JÍ3
1 19

.li,? feVi

^JÊs corre a cofia que Champàfe chama.

*\

Cuja mata he dopao cheyrolo ornada:

VèsCochichtna eftà deefcurafama

E de Aynão a vé incógnita enfeada.

Jqutofoberb9 ImpertOyCfuefe afama

Com terras^ò" riqueza naõ cuydada,

'Da China correi& occupa o fenhorio

"Defde oTropico ardente ao cinto frio.

Vêi corre a ce/?(«.Nos confins do Reyno de Cam

baya eftá o de Champá, como atrás diflemos, etr

cujas montanhas nafce o verdadeyro cíilambá,a c

nós chamamos caUmbuco.Com efte confina outrc

Reync



Lujíâdâs de Luís de Catnôes Commentados, 30 y
.eyno chamada commummente Cochichina jdos guerra,&; a quem té tomado alguns lugares álcm
oílbs.ôc dos naturaes Cacho,o qual Rcyno he de do muro. E diz que efte muro nunca foy crido. O
Ó3 menos fabido de todos os daquellas parccs.por que também diz J oáo de Barros na terceyra Deca-
ir o leu mar de muytos bayxos,&; reftingas,6c af- da liv.z.cap.y.E certo he efta húa das grades obras
m muyto tormentoíb,& por efte refpcyco fe per- feyta por mao dos homens, & final nianifeftifllmo
eaimuycasnaos.masas q coraáo,vcm muyto ri- de grade poder.ík riquezas deftes Chins, ôcqueíe
as.^ Chama o Poeta a eílc Reynodccfcuratama, pôde ter por huma das maravilhas do mundo.En-
orq no icu tempo havia pouca noticia delle,hoje tre outras coufas que os Chins tem era ieu tratto,
â muyta : 6c tombem por a gente dalli íer bayxa & governo,huma he,quc morto o feu Rey náo fi-
seípiritos,Ôc mhabil paraa guerra.j ca o filho por hcrdeyro do pay.mas elegem o que
£ dejijnitmyèa meogmta en/eada^Eíla, Ilha Ay- na terra Tentem mais cavalleyro , & mais para go----'-'- ^

' ^' vernar.lfto dos Reys não íuccedcm por ordé,co-
mo diz Luís de Camões , foy mâ informação. A
verdade he.que fuccedem,como câ:tem híãa dlfíe-

rença que a parentella real nos Chins cftá em húi
terra por nome Canfi:& alH náo govcrnáo,ncm fa-

to do Reyno Cauchichina.quc confina cora elta zem mais, que eílar era lua cafa preftes para luccc-
ha.Neíla Uha Aynam ie pelca o aljofar,& perlas der no Reyno fendo neceflario, por náo fe perder
)mo nas Ilhas Baharem,&: Ceylào.como fica no- o fucceflbr.E também por náo perturbarc o Rey-
do atrás: no. O que tudo com outras muytas particularida-
yí^uí o (obtrbo Im^erit.tjue fi a fama.Ede Império des deíla grande terra fe pódc ver em hum tratado

í que aqui traita o Poeta.he o da China,o qual h« que fez hum Religiolo da ordem do Bemaventu-
uy to grande,em tanto q diz>qui o Poeta.como rado S.Domingos, que andou por aqucllas partes.

am eltà cm húa ponta da terra da China,na entr»

íi da enfeada Quauchinchina cm dezanove, grãos
into â terra da China,á qual o Foeta por cílar em
te mar táo trabalholo,Sc mal defcubcrto dos nol-

is no tépo do Poeta, chama incognita,como fica

E Joaó de Barros na 3.Dccadâ.E o Poeta o aponta
aqui.

131

INda outra muyta terrafe ti efconde,

Atè que venha o tempo de mojira/e, .,.:

mbé dizem as pellbas que o íabem.Sc notáráo de
igar, que terá de Norte a Sul letecentas & qua-
:nta legoas.Porque o trópico de Cácro, que he o
timo póto,aondc o Sol chega com leu curfo na-

iral eltá em vinte & quatro grãos & mcyo. O
iorte, q entende por cinto frio,crafeflenta grãos

: meyo,o q reduzido a Icgoas fazé as leteccntís& Mas naÕ deyxes no mar as ilhas^ondt
uarenta que ficâo. ji natureza quíZ mais afamar/e,

130 Eftâ meya efcondida^que refponde

3 Lha o murOi& edificU nunca crido

^

^e longe à Chinaidonde vem bufcarfe^

^ue entre hú Impérioi& outro edifica: He laptiô^onde nace aprata fina,

'ertiffimo (inal, t3 conhecido

,

^ie illufiradajerà com a ley divina,

"ya potencia )è^ealJoberbãMYÍca «^ *.j„„., _ ,7x. » 1 , j r • ^

ijies.o Rey que tem nao foy nacido çâo de Afia tratta de algumas Ilhas do Orienie,&:
^rincipe^nem dospays aos plhos peai a primeyra de que faz menção he o Japáo, a qual
Mas elegem aquelle que kefamo/o Ilha eílá aoLcvãte da China em trinta & trcs grãos

^or_cavaUeyrofabie^^ virtuofo. ^^ P^rte do Norte,diz q«e eílâ meya efcódida,por
não fer ainda de todo andada , & defcuberta dos

Olha o muro. De húa Cidade por nome Ochioy, noíTos , & fegundo a informação que temos dcfta
eílâ fítuada entre duas ferras muyto altas da par- terra dizem, que terá «oo. legoas de comprido, Sc

t do Poente, iaye hú muro contra o Oriente até trezentas de largo.Hc efta terra toda (ugey ta a hú
;char em outras grandes ferras , q chegão ao mar ló Rcy,ao qual elles chamão Voo. He gente poli-
o modo de cabo por efpaço demaisdeduzétaslc- tica, ôcdeentendimento.hà entre elles muytos

q[
;oas,Sc na ponta defte cabo por onde hà cómuni-
açáo daTartariaáChina,fizcráo os Chins para fe

;gurarem da lua terra,húa ponte de fcrro,comco-
unas de ferro, & vigas de ferro dcbayxo da agoa,

imitãoem algumas couías aos noflos Religiofos,

& Religiofas,quefazemprofiíraô,Sí: promete obe-
diencia.pobreza, & caítidade, & fazem entre fi pe-
nitencias,jejuns, & feconfeçâo publicamente, &

m que as colunas fe fuftentavão, aonde há conti- cm voz alta. Pelo que como tem algumas coufas,'
ma efcala entre Tártaros, & Chins.E na ponte hâ que conformaó com nofco,& elles faõ homens de
'igia de Chins com corpo de guarda,&; a ponte hc bomjuizo:temos Padres da Cópanhia feytogran-
luma das maravilhas do mundo.de que ninguém de proveyto nefta Ilha,acerca de nofla fãta Fè Ca-
azmenção:& enoloubcdepefloa q lá andou por tholica , Sc há nclla muytos Chriífãos. He terra
s^aço de i4,annos: & dizé os naturaes, que os íc- abundante, aonde hâ prata muyto fina, & muyta,
ihores daquelU região da China mandarão fazer como aqui diz o Poeta.Dizem que ha cm bum mó-
iqucllcmuro,8cfe cercarão comellecótraosTar- tedeílallha cinco mil Religiofos muyto rícos.có
aros feus veziahos , com que andáo cm continua muytos fervidore$,boa cafaria.Sc vcílidos,os quaes

Qa vivcoí

!!;

I ,U



5Ò6 ,
^^«^^

vivem com tanta caftiáade.que náo pôde eftar do

icu Moíteyro por elpaço dchuma legoa moiher,

nem coulatemca: Eftas, 6c outras muycas coufas

muy curiolas deíla Uha fe podem ver em Joaó de

Barr@s.

O Lha capks mares ào Oiiente

As infinitas ilhas efpalhadasi

VèTidore^TernateiC'o afervente

Cume^que lança asfiammas ondeadasy

As arvores veras do Cravo ardentet

Comfangue Tortuguez. inda compradas.

Aqui ha as áureas aves que não aecem

Nunca a terray&Jò mortas afparecem

Oíha cd pelos marts is Oriente. Por todo o mar do

Oriente há muytas Ilhas,quc o Poeta pafla, porq

feria coufa infinita irattar dellas,trattando fomen-

te de algumas mais nomeadas, & mais^conhecidas

dos noílòs.

A'i lidort.lernate.hi primeyras Ilhas de que trat-

lafaóasdc Maluco, aonde le colhe o cravo.as de-

mais íaó de muyto pouca importância: iaó cinco,

Tcrnate,Tidore,Moutel,Maguiem,Congu,&Ba-

cham : cujo fitio hedet>áyxo da linha equinocial,

diftançes da noffa Malaca , conforme a navegação

dos noflos por eípaço de trezentas legoas , pouco

mais ou menos.Todas íaó muyto piquenas,porquc

a mayor náo pafla de féis Icgoas cm roda.No cume

òt húa delias chamada Ternatc.íaye fogo princi-

palmente cm dous mczes do anno :^Setembro,i&

Abril.porcurlarem naquelle tempo l^allihuns ven-

tos , que faõ caufa de fe afcendcr alli aquelle fogo

natural, Deftas,& outras muytas coulas defta Ilha

Ic vejaem Joáo de Barros na terceyra Década. As

arvores era que íe dâ o cravo , faõ Como os noíTos

loureyros .'nalcem em pinhas como flor de laran-

geyra,ou madre l)rlva.Quando cftàdevezpara fe

poder colher , he verde , depois de apanhado lan-

çáono ao Sol.aonde anda atè que íe faz roxo, del-

pois o borrifa© tanto com a agoa falgada,(que fica

prcto.como o queremos. Hà também neítas Ilhas

humas Avcs,que dizem náo pouíarem nunca, por

naó terem pés , & quando íe acháo faô mortas , de

cujas pennas por lerem muyto lerraofas fe fazem os

p€nachoí,& por eíle refpeyto chama o Poeta a el-

tas aves áureas por íua íermolura : Sc entre nós fe

chamáo paíTaros celeftcs. E todo o paflaro entcy-

rofe traz por penacho,affim neílas partes,como na

índiaJfto he íabido.Sc cu tive nas máos algús.Naf-

celhedo bico hum como nervo delgado, de com-

primento de dous palmos pouco mais , ou menos,

com o qual daó volta nos ramos das arvores , & fe

penduraó dellas,para defcançar,ou dormir,porque

nunca poufaraó em terra. Outros dizem que tem

dous nervos de comprimento de três palmos , taó

delgados como guitta de Flandesrcom os quaes fe

ligftó hum ao outro, quando põem os ovos , Sc os

Ifindaõ chocando : Porque a íemea tem na barrig«

T>ec'mo*

huma cavidade pequemi,8<: o macho tem outra fo*

breasancastna qual cila poein ©s ovo 5,0c poítalo-

bre eiles,os anda chocando, fempre voando no ar:

Scparanaócahirfe ligaó hum ao outro có os dous

ncrvinhos: & também lhe pôde fervir para ie pen-

durarem nas arvores para dormir,ou deicançar. O
corpo defta ave he inuyto pequeno , & de pouca

carne: porque tudo íaó aquclias pennas douradas,

& fcrmoíjflimas. Dizem que não comem coufa al-

guma, le naó o orvalho do ceo: mas nem por iílb

deyxaó de fer gordas.Os naturâes da terra lhe cha-

maó paílaro de Dcos,&: dizem que vem do Paray.

lo Terreal. AíTim o cfcrevem graves Autores , 6(

nós o fabemos por experiência de peíVoas de cre-

dito,que os tiveraó muytas vezes nas máos,& pot

penachos, todo o pafiaro com toda lua pena lerá

do tamanho de pouco mais de hum palmo, tem a

cabeça pequena,& o bico comprido.Outrâs muy-

tas cou ias notáveis conta defta ave Coitrado Gef
nero liv.j.deavibus , aondeeftâo leu rfcratto ac

natural. Também António Pigafetta cavalleyrc

de Rhodas,em hum roteyio que tez da jornada de

Fernaó de Magalhães ao eftreyto de leu nomc,nc

anno de i5ip.em o numero py. conta que chegan-

do o reílo da armada âs Ilhas Malucas, El-Rcy de

Ternste mandou aoCapitaô Caílelhano dous paí^

faros mortos , fermofiíTimos , a que elles chamac

paílarosde Deos, Sc^do Parayfo:os quaes entre ou-

tras particularidades, conformes ao queremos di-

to, diz q tem pernas muy delicadas: & fuiiliíTimas.

que devem fer os nervinhos que dizíamos. Diz tá

bem que naó tem azas , naó voaó como os outros

paflaros, mas que naquellas pennas grandes le fuf.

ten,taó,&: movem lem adejar. O melmo diz tambc

ConradoGclnerOjSc Melchior Guilandino,ôc ou-

tros.

OLhâ. ào Banda as ilhas,que fe e/waltk

Tia varia cor^que pinta o roxofrutos

As aves variadastque alyjaltaõy

VDa verde Noz tomandofeu tributo.

Olha também BorneOjOnde naõ falta»

Lagrimas^no licor qualhado^& enxuto^

T)as arvores^que Camphora he chamado

Com que da ilha o nome he celebrado,

Olh» Je Badd ss ilhas. As ilhas de Banda íaó citti

co, como as de Maluco. Á principal das quaes fc

chama Banda, debayxo do qual nome fe compre-

hendcm todas,tendo outros nomes differentes,C0'

mo as de Maluco. , Neftas cinco Ilhas nafcc toda a

noz , Sc mafla ,
que íe leva por todas as partes do

mundo. A Ilha chamada Ban.1à he como hum jar-

dim muyto fermolo, em cuja pintura a natureza fc

quiz efmerar. As arvores que daó a noz, Iaó como

percyras.com a folha como de nogueyra.O fruyio

verofe a fazer da cor dos noílos pecegos, do tama-

nho,& feyçaó da noz.calvos, com diííerétcs cores

muyto fermoías, que fe parece com o arco do ceo

chamado



chagado íris. Quando cftffyf^cotet^r ía "^'"tf^"^^'ft.' .,
^o;

dureccr. acodem daíerra rnuytorpaãlo de d.^e' n..? " ^""^ ^^^' ^'^^' ^""^^^ ^^^ ^'^'^ de Sa-
rentes cores, como papagayos. &^outros a comer ^^i^^ ^""^-^^^^ J^°J,-^y°;-Há nelb nu,yta p.mea-
deít. fruyto. Terá eVa fll/a de compr mento "c -míavlEl^he n"'' t'''

''""^ ^-^-'^ouU
fegoas,& de largura huma.He terra muvtofermo ,"^u'''r

^°^?'^,^"'^"'= ^^"^ hum no,q,.,e náolofre
ía.a qual concofré codas as cou fas daT outrasTha; ouLâTrllnf"'^' '""^i°

''"''^'' ^^^^'° ^
poílas ao redor.por terem ali, bom expedien e poí íTlarS" ão no nó ? "' '^ '^''''

' ^ °^ P=^"' ^ ^'^

caula dos mercadores que alli concorrem A acme Í,
^'"5"''^° "° "? '^ convert.ao em pedra. Outros

A.a., nu. i.;, *._...._?" , . .
. '5"°-^ g«="te querem que realmente íe converta em pedra • &

que no noflo Alentejo junto a Aviz há hum rio
que tem a melma qualidade.

'^^ ^ naquelia que o temp'tornou ilha

V ^e tambémfiammas tremulas vapòvét

deita Ilha lao Mouros da leyta de Mafamede.Naó
cem Rey, mas governafepor velhos da terra. O
íruy to deftas arvores da noz náo he própria , mas
comum de todos.dcfcoutale a leu cempo.como cá
entre nos a bolou, ôclandredecarralco: & quem
mais apanha mayor proveyto faz.

Olhatambem Borneo.Hc huma Ilha muvtn aráHp
& muvrn ff.rril Ar K

''""'" ^'"'* "^"y^O grade, T á<^'--'^""^^'f-jíi*rnmui iremUíaiK muyto tertil
, & abundante de codas as coufas, Afonte que óleo manaM marauilh^

de do melmo nome
, que tem vinte mil calasT Os JfO^f''A'^'*" ^«/ ^«««ío eftiU afilha

moradores defta grande Ilha íaó todos Gentios os
^^^y^^^^^^^<^ '^y^f^taondeeUa mora

quaes adoráo o Sol,&: a Lua: he gente muyto có- ^ ""^ ^^^ ^^^^^ quanto as outras tem
traria de guerra.pelo que quando o leu Rey a faz, brandaJeda,& fino ouro dà também
Dmacao,peloquetodososReysprocurãoíerDa. ví^ u x: a t,. ^
cificos. bleftíacmpelamayurLL.&Xiado r.^L '^

Entende a Ilha Samatra.a qual co:
mundo.Não hà entrecftes ladrôes,nem hfm c das llZl ^"''"^ c ^"''T

''^""^ ^"^ lofle antiga-
mces vivem em grande concordia,Sc paz Sâ^ ef T ""'^ '"'["''

r°"/'
""^

"
"°""^ Malaca.m*

les os mayores m.migos de Caííelhlnor aue íe t Va ''""P" '* '^''"''° ^"™' '^^ °"^''^'«^
«» P»^ "<>

3cm naqiellas partet Eítas , & oun° s' coufaídt ."^
'"^

'
^"' Y>°r^/ftâo. Efta Ilha he muyto

.>oradoíes defta Ilha conta Maximihano Tra^^
^''"'^'' "^'"^ atrás d.nemos, & tem muy tos Rey.

^^ano.SecretanodoEmoerarrr" r?.^'?'?^^
nos entre os quaes hum he oRcyno de Peder: íovano.Secretano do Emperador Carlos Qu.ntccm

huma epiftolaque efcreveo ao Cardeal Sallebur-
5eníe,lobrc a navegaçáo.q fizerão os Hefpanhocs
is Mamcas no anno de mil,quinhentos 6c dezano-
^'e: na armada em que Fernão de Magalhães def-
:obno o eítrey to de feu nome.
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ALy também Timor,quê o lenho manda

nr u ^^^^^^^^I^^^i^fero,& cheyro/o.
VLha a Sunda taÔ larga.que huma banda
^fondeparaoSuldifficultofo.
"^gente dofertão,que as terras anda,
Uumrto diz que tem miraculofo,
^epor onde ellefófem outro vae
'^ouverteempedraopao q^endle cae.

MU também Ttmor, Efta Ilha Timor eftá tambê

... . Rcyi
qual dizem os naturaes

, que eftá huma fonte de
oleo,chamado pelos Mouros Napta,que ferve pa-
ra tnuytasenfirmidades,príncipalmcnte parafrial-
dades.Hà cambem nefta Ilha beyjoim.que o Poeta
entende aqui pelo Iicor.que o tronco chora, porá
nafcc como a refina nas ameyxieyras.E diz que hd
mais cheyrolo que a mirrha.o que entende pela fi-
lha de Cyniras. E fendo efta Ilha tão abundante
como as outras em tudo diz,que em ouro , 6c leda
taz ventagem a todas as outras.

O Lha em\ceylaõ,que o montefe alevãta
Tãto.q as nuvêspajfa/)u a vijla engana

Os naturaes tempor coufa fanSla,
Tor a pedra em queefià a pegada humana.
Nas ilibas de Maldiva nace a pranta^ittamoem Timor V\\o TIf,-. t"-— cl' ^ ? - ,% ^ -.»«*«n/» ««cc » «f

5c curtas de q íe tratta neftas oytavas.Efta he tami ^jp^P^^^ ^^ntra o veneno vrgentt
'em muyto grande do Levâte ao Poente. O prin-

""^ ^làopQr antídoto excellente.

eyra
rreelles, porque cof

[
OS untar a cabeça. E dizem que lhe tira a dm- V"a~~^j "c",'r""^

vju.i-cicra accompinuc-queinetiraadoi. todeNorteaSulfettenta&oyto Jegoas.Sc dekr-
QC]2 go



-«t Canto'Decimo.
, , t .

^
R. nn,trn O Qual pedâco de maren. Se,«í<,r<Í.Efta Ilha dU entre ocabo de Fartaque,

tre terra, & terra hewotcm'^^^^^
bayxos,Scícf. & a gente delia fe chama Chriftâ. mas heo no no-

por aqucllas PJ^t^^^^J^ ^^^^ Poetas ontão me Lentcporque lhe falta o Bapt.fmo.Sc Dou-

TfrlV tcJvàrcoa^oZ. dito. Eftá neíla tfma Chr.ftá. Di«e que nefta Ilha mornrao .qaeU
de ScyHa ,& ^«^ Y

^''^'^^^^^^^^ ^^„,^ ^ i ^ç, 1,3 colheres a que chamamos comummente Ama-
Lha hum 7""^^^"^ '/^Vum^ de homem, zonas.o que fe moftra cm algumas coulas, porque
ta huma

^'^'^'^'^^'l'^.^^^^^^ p,; os homens naó preftaó para nada , & ^f^^olhjcs

ld.^'ndruXch';^^ H^ trabalhão, &n^goceaôa veia. Nertallhafedâo
.Adam ,

pelo '1"';'^^ '^"'*"*^^
vicola, pao Aloe,que he como pao de Agu.la muy to prc-

tTJ^lTcln^^^^^^^^ oOr.ênte: U,^ Jo pôde nmguem trattar ncile iena6 EU
ectemmuytacanc

Rey,&: he penadcmorte^razclo.
Outras coufas de la

ij^^j^^^^J^^^^i^J^^^,,^ à;,,«,jL m ^«r.Diz que em muytas Ilhas da
ros na 5. Dccada ^^^^Z^;^-^^ J^\°"^ ^ J^ J. cofta de Afr.ca de que fica trattado largamcnte,(e
canto i.oytavai.cantoio.oytava 51 Cv g

acha muy to âmbar , ao qual o Poeta aqu. chama
piofamente

^'^JPf^^''^'^^^^ Maldiva ef- mafla ao mundo occulta,& prec.ola.por le nao la-

^;V «t /rl^di^n^^^^^ a bera certeza deqfegereo âmbar, porqueleach»
tao defronte^da cofta dainda^am^S ^^^^^^ como coufa lançada delle,

elk eftarao da cotando Malavar quarc g g
P

| ^^^.^^ ^^ ^ ,,^^ ^a balea.ou-

em alturade i2.giaos& m^^^^^
tro5,que nalce no fundo do mar,comolaftro delle,

r:rT^^lwrt^Z^^^^^^ co«^.al:outrcs de humas grande.aves, que

rÀ:LTÀmEt^^^^^^^ «àdks chamada and« neftas Ilhas. & nas de Maidiva: outros dao

Mddit^aondrSc^ ie -"-^^ Pf.J-
outras razoe. O .a. certo d.fto he.fer do funda

„hor de todas ella.^^^^^
^""^--f- ^^^-Aotravezdacoftadc Afn-

liatpCrS d^^^^^ P-que untas ca ao mar defrínte de Moçambique eftá a grande

d zem Lirer em hJmà corda dellas.Começáo cftas Ilha de S. Lourenço chamada por alguns Mada-

1 1í« n^rhJvTofde Pádua, na paragem do monte galcar. Chamalhe o Poeta aqu. afamada ,
poi er

Sr& vâo^e^eftar^^^^^
cofta da Sú- Lytogrande.& ceremf. nvuytos K^nos.naô lao

S O Rev deftas Shas he Gentio,& o* moradores ienhores delia os Reys de Portugal ,
l^em fazem

r;?t.W ^a-La Que os Gavernadores da terra laó delia cafo, porque he de pouco provey to, como o
Gentios, amda que os uo ver

jouberaó os Poriuguczes ,
que aforaodefcubnr.

marr'*o;rteLv?oi^^^^^^^^
Pofto q já agora fe^tem penetrado o interior delia

foJuea^e ahe^^^^^^^
'•" quíleachaô muy grandes provey tos ,

que a

ag2a,queT.na^^^^^^^^^^
defcuydo tem alhlcpultados nefta terra,

le podem navccar laó táo eftreytos,quc as cnienas

das nãos váo d^ndo nas palraeyras , de que os ca-

naes íaó cercados , os quacs debayxoda agoa tem

as arvores, que dáo os cocos ,qchamaroos deMal-

"^'"Itiiou He remédio muyto proveytofo oppoí- Abr-^oafcrta ao vajio mat íatente

tofo worn^diraqui^oPoet^^ ^ecomtaõfompeytomvegays.

traem eftaríâo juntas humas com outras,fer ver- Nas he também tazao^quenoTonete

dadey ra opiniáo.que os Malavares tem deftas Ilhas f^e hum Lufitano humfeyto inda vejats

que o mar mudou feu curfo da terra do Malavar, ^g ^gfi^ j^gy moftrandofe agrúvado

por donde antes corria.para eftas parte^.deyxando (^f^^y^^ho ha dejazer nunca cuydado.

aterrado Malavardcfcuberta,&cubcrtacftou- . _ .

ira,qucfc chama agora de Maldiva.

m8
ETs aqui ds mvas fartes do Oriente,

^evòs outros ogora^ mundo days^
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VErâs defronte efiar do roxo efreyto

Socotoràco^oamaro Atoefamofa

Outras ilhas no mar tambemjogeyio

Avos na çofla de Africa arenofa:

Onde fae do cheyro maisperfeyto

Amaffa ao mundo occultat^preciofa:

2)í Sam Lourenço ve a ilhaafamada,

^e Madagajcar he de alguns chamada.

Eytac^iit ainovasfarttí do Oriente. Defpoisquco

Poeta trattou das terras, Sc mares do Oriente, en-

tra a irartar de paftagem as do Poente, aonde eftáo

âs índias Occidcntaes deCaftcllaile le lhe pôde dar

eftc nome de índias, porque ló as noflas o merece,

pois eftc nome lhe vem do no Indo , que as rega.

Efi:e;Lufitano de que oPcctaaqin falia,, hehuiir

Fernaõde Magalhães Portnguez.oqual aggrava-

do d=El-R Dom Manoel, por lhe naó accrccentar

o foro ,& moradia, IcrecolheoaGaftella , £v per-

fuadio ao Emperador Dom Carlos o niandaijc u$

Ilhas do Maluco, dizendo que lhe pertenciaóa cl-

le,& náo a Portugal. Do caminho que eftc Maga-
ihuct.



Lufiadas de Luisde Camões Commentados',
efti-eyroque delcobno ncfta via- de pouca lealdade. De Fernão de Ma2alháes'''legem,cracceyatras,ca.KQz.oyuva55. veja oqueficanattadoatús.

^'""''S^'^'"
>

^^

Ihácsfez , Scdoí 3<>9

M5>
VEdes agrande terra que contina

yay (te (Jali/io ao/eu cmtrario^otoi
§ue Joberba fará a luzente mina,
'2Jo metal^que açor tem do louro Jpol$:
Caftefla vojfa amigafera dina
"De lançarlhe o colar ao rudo colo,
Vdriasprovindas tem de variasgentes
EmniBs.ó' cofiumes diferentes.

yedei a grande terra. Eíla terra grande que corre
deNorceaSui, que entende aqui por cftas pala-
^'ras;de Califto ao leu contrario Polo.como já por
^czes dcclarâmos,he a terra em que le comprchcn-
ácm aslndias de Caitclla.pofluydas pclosReys del-
liunaqual ha grades Reynos.Sc Provindas de táo
íftranhas gentes.Ôc de coftumes,&; ccremonjas i^o
iiíFercntes

, que havia mifter rauyto tempo para
:rattar, náo digo eu de tudo, mas de alguma parte
iellas. Porque he efte novo Império táo grande,
jue por elte rerpcyto fe chama novo mundo, co-
no cícrevcmos no canto primeyro.oytava i.Tcra
grandes mmas de ouro, & prata, como aqui diz o
L^oeta

, & labemos por informações certas , & de
:xperiencia?pois vemos todos os annos vir a eftes
reynos

, & aos de Caftella tantas nãos carregada*,
que hexoufa de admiração. O mtal, mt tem a ctr
to lomo áipelo, He o ouro.

T40

MAs ca onde maysfe alargataly tereys.\

Tarte também c'o opao vermelho nota
"Defanila Cruz o nome lhe poreys,
"Defcubrilabà aprimeyra nogafrotta:
^olongode(ta cofia que tereys.
Ira bujcando a parte mays remota
O Magalhães,nofeyto com verdade
rmuguezporém não na le lealdade.

Mm cã onde mau fe alarga. Na demarcação que
^i-ezdomundoparaodeicobrimento

, entre os
Rcys de Portugal, & Caftella, cahio os de Portu-
gal em forte a coftado Brazil, que fera de mil &
:incoenta legoas

, pouco mais , ou menos a qual
leíco-bno Pedro Alvarei Cabral,indo para alndia
:otn huma armada de treze vcks , no anno demiil
X qumhentos,& pozlhe nome SsMitaCrtíZ.
Ao longo dtfia cofia. Ifto diz

, porque Fernão de
Magalhães foy ao longo da coftado Brazit a d^ti-

^^^^^f^ovoi mares,5c climas:& cominrcntodc.1w
«llbasdo Maluco.parajfe vingar d' El-ReyD-íK?!
Manoel de Portugal. qual diz.qijeno%.t,G.%
K'Ortuguez,mas nátj na lcaldade,^rqu« o que fez,

íV^#^*"'^^«n»«io,Sc cm fe lançarcom El-Rey
»e Caltella,6c ler contra os Rcys de Portugal,foy

141D Es que paffar a via mays que mea
^e ao Antarãtca polo vav aa linhà^

Ti'huma eliatura quaJlGigantea.
Homens verá da terra aly vezinha

.

E imis avante aeftreytOyquefearrea.
CjO o nome delie agora o qual caminha
tara outro mar,^ terra que fica onde
Comfuásfrtas azas oAufiro a e/conde.

Pesque paffar. Seguindo Fernão de Magalhães
leu deícobnmcnto.paflada a cofta do BrazU, che.
gou a hum no a que poz nome de S.Juluó,que el-

tá em 50.graos, na qual paragem havia tantas tor-
mentas

, & frios , que os roarmheyros naó podiap
menearas vellas

, porque naqucllas o frio hema.
yor

, que nas partes do Nprte. Pelo que determi-
nou invernar alli os quatro mezes do inverno da-
quellas partes, quefaó Mayo,JunhoJulho, & A-
gofl:o. Eftando nefte lugar mandou alguns dos
fcus pela terra dentro delcubrir , & tentar fc havia
alguma couja digna deícfaber, íc houviaóda ou.
ira parte algum tom do mar.fsízendo grandes pro-
meflas a quem lhe trpuxefle ^Igúa boa nova. Nel-
ta ida entrarão os defcubridorçi vinte legoas por
rerra dentro, & trouxeraó comfígo huns homens
da terra

, cujos corpos paflkvaõ de doze palmos, 5
he o que o Poeta fiqui diz, que ach^raó homés co-
mo Gigantes.

£ m<ííJcvante.Psirti^o Fernaó deMag^lhãesdef.
te lugar donde invernou,foy cofteandò a terra até
dar cm o eftreyto que chamou de feu nomero qual
cftáem altura de 52.graos,& 56. minutos. Efteeí,.
treytotem de comprimento iio.lcgoas, & o mais
largo de duas. O qual cftreyto dclcubrio Fernáp
àc Magalhães para pafíár do lyiar do Po^enfe , para
o de Sul , o que diz aqui o Poeta por termos que
]á ficaó declarados myyta^g vezes:
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A Te aqui Tortuguefes Concedido
Vos hefaberdes osfuturosfeytos

§luepelo mar quejà deyxaysfaíido,
yirãofazer Barões defortespeytQs.
jígora^pois^que tendes aprendido
Trabalhos

,
que vos façam fer aceytos

Adseternasefpofasf^fermofas
^e coroas 'jjos tecem gforiofas .

Atl^MP.ortuguezej. Ascoufasatráscíc«t4;as diíTe

Thctis aos PQrtuguezcs,moílrandolh.e como pel?
màer^ qye naquellc principio do defcobrimentá
da índia tivcráo/egundo 0$ perigos, & trabalhai
quefttccediaó , vinaf) a alcançar grande nome, &
fer conhecidos por todo o mundo , Como hoje ye-
mo?.
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POdeyvos embarcauque tendes vento

E mar trãquilo para apatria amada^

jiffim lhe ãtce: Elogo movimentot

Fazem da ilha alegre^^ namorada,

Levão refrefcOi& nobre mantimento^

Levaô a companhia dejejada

T>os Nymphas,que bãde ter eternamente

Tor mais temp que o Solo mundo aquente,

Ltvãoa comfanhia defejada. Dasí^jimphaí. Efta

companhiadas Nymphas que lcvavao,eraa hon-

ra, & oloria que alcançarão no delcubrimentoda

'India.fqual nunca perderão em quanto o mundo

durar,o qual diz por eftes termos,por mau tempo ^ue

o Sol o mundo aquente, que quer dizer, por mais que

o mundo dure,quc he bom encarecimento.

.1 ..;
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A Sftforãõcortando Q marfereno

Com vento fépre manfOià" nunca irado,

Ate que ouverão vi/ta do terreno

Em que naceradyfempre defejado.

Entrarãopelafoz do Tejo ameno

Eafuapatrta^& Rey temidoj& amado

O t>remíOi& gloria daõ^porque mandou

j

Ecomtituks novos fe illujirou.

Ate que houverao vift* do ícmwo.Efte terreno hc

a terra de Portugal, a qual cbama femprc deíejaua,

porque he coufa natural ter fempre as peíloas aon-

de quer que eftáo, & em qualquer eltado, lem-

brança de lua pátria. Donde difle Ovidio liv. i.

de Ponto,Elegia 42

í^efciequa Vatakftlum dukedine cujtBos

/íllicit immmms nec^^nit tjfefui.
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NMmaisMufãao mais^que á lyratenho

'De(iemperada^& a vozenrouquecida,

E não do Canto^mas de ver que venho

Cantar agenteJurda^ò endurecida-.

O favor com que maisfe acende o engenho

Não o da a pátria nao^que eftãmetida

Nogofo da cubica,^ na dureza

'D'huma aufiera,ap>agaday^ vil trifíeza,

NA» o da a pátria ««o.Queyxafe o Poeta có muy--

ta°razáodos noflos naturaes, cuja inclinação naó

he dada ao exercício das letras,ncm a favorcceer os

homens que as fabem , doença trabalhola , & que

faz mal à fua naçaõ raõ excellente em todas as cou-

ías: defta tnaneyra trattcy cm outia parte deíleh-

vro.

E Não feyporque influxo dedefiino

Não te hum ledo orgulho,&geral gefio,

&ue os ânimos levanta de contino,

A terpara trabalhos ledo o roflo

Tor iffo vòsj Rey ,quepor dtvino

Con/elho eftays no Regtojolto pojio

Olhay quej0ys{& vede as outras gentes^

Òenhorjáde vajffallos excellentes,

A ter para os trabalhos lede o rofto. Nota o Poeta

neflaoytava os Portuguezes , de gente dada ao

ócio, Sc inimiga do trabalho. O que hão craaffim

nos princípios defta Monarchia de Portugal,quan-

do nenhuma couia lembrava mais aos Portuguc-

zes , que o fcrviço de Deos , & de feu Rey , pe-

lo qual náo tcmiaó nenhum género de perigo,ncra

trabalho.
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OLhayque ledos vão.por varias vias

^aes rompentes Itões^bravos touros,

'Dando os corpos ofomeSi& avigias,

Aferr0iafogOjaJetaSi& a pelouros.

A quentes Regiões,aplagasfrias;

Agolpes de idolatrasse de Mouros%

Aperigos incógnitos do mundo ;

A naufrágios^apyxes^aoprofundo.

Olhay que ledos vão por varias -ywí.Moftra o Poe-

ta o eofto, & alegria com que os Portuguczes fer-

vem ao leu Rey oppondofe por amor delle a todo»

CS perigos,& trabalhos. Çluente, regmns. Sao cítas

partes de Africa , & outras debayxo da linha, por

donde os noffos P ortuguezcs paflao. Plagas frias,

laó as do Sul, f
or donde ordinariamente navegao.

POr vos fervir a tudo aparelhados,

Tíe vos taõ lengefentpre obedientes

Aquaefquer vojjos afperos mandados

Sem darrepojlap>rontos^& contentes:

Sò com Jaber quefaõ de vos olhados

demónios inftrnaes,7iegros^& ardentes

Cometterão com vofco,& naÕduvtdo

^e vencedor vosfafão,não vencido.

Devei tMo longe (empre obedientes. He matéria de

coníideraçâo , ver que eftando os Portuguczes

tantas mil legoas do feu Rey , 2c tendo tantas oc-

cafióes para lhe deíobcdecer ,
nunca aiè hoje tem

acontecido,o que em outras nações hc muy diílc-

rente, nas quaes ordinariamente ha treydorcsle-

vantados.
Fa-
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I4P
FAvoreceyosJõgo^é' alegrayos

Com aprefença^^ leda humanidade

i

^JL>e rtgurofas leys de/alivayoSj

^íie ajji {e abre o caminho ãjantidade:

Os mais experimentados kvantayosf
ie com ex^enencia tem bondade

^

'Para volJo confelho,pois quejabem
O como, o quandOi& onde as coufas cabetít.

Com a prez,ençs,& leda humanidade. Todas as na-
ções do n)undo íaó muy aíFeyçoados ao intereíTe.
A Portuguezanáo quer outro , fenaó que" o feu
lley a favoreça , & ame , como o Poeta diz muy
ilegantements neftas oytavas;em as quaes lembra
lEl-Rey efta condição natural dos Portuguezes:
:oiuentarenile mais dos favores do íeu Rey , que
ie grandes incercfles.E tambem.como o Poeta era
lomem taó douto, & taó experimentado , Sc EU
[ley Dom Scbaftiáo

, que Dcos tem , com quem
.'ay falando nelte Poema.era inda moço, & havia
>oueo que tomara ogovcrno,& Septro:.tratta de
íaconfelhar, & advertir o que mais lhe convinha
)ara ler íenhor dos corações de léus vaflallos , &
ambem para começar o feu governo,cora as mais
ouvadas virtudes que os grandes Príncipes tive-
aó.quehe o melhor fundamento que fcpóde dar
10 principio de grandes Imperios,como todos de-
ejâváo nefte feu Rey.

Todosfavocerey emfeus officiost

Segundo tem das vidas o talento,

Tenhãô Religiojos exercidos

Pe rogarempor voffo regimento:

'^omjejunsydiftiplinas pellos vicios

lomUs^toda ambição teraõpor vento-,

^e o bom religtofo verdadeyro.
jloria vãa naõpertendesnem dmheyro.

OSCavalleyros tende em muytaejltma
"Pois comJvufãgue entrepido,& fervéte

EJíendem nãofomente a ley de fima^
Mas ainda vojfo império p>re eminente:
"Pois aquelies,que a tão remoto cltma
Vos vãofervir cem paffo deligentey
Dousi nimigos vencemJouns os vivos
E o que he mais os trabalhos excejjivos,'

Douí inimigss ve»cem,bu»i oí vivti. B t ejm b« mais
titrabalho] exceftvos. Por vivos entende os homens
com que andaó em guerra , como faó eíTes Mou-
ros da cofta de Africa , & outros das partes da In-
díí.Por trabalhos exceffivos,ás fomes, frios,fedes,
8c perigos que paílaê.

152
FÂzeyfenhorique nunca os admirados

AlemãesfiaUosítalosM Ingle/es

"tojjão dizerjque JaÕpara mandados
Mais quepara mandar os Târtu^uejes,
TomayconCelhoJò de exprimentados

,

^e virão laigos annos^tar^os mefes^
^epoflo que emfcientes muyto cabe»

Mais emparúcnlar o expertoJabe,

VõffdiS dizer, ejut fatfara mandados y mais^efue para
mandares Perí«|aÉz,ej.Para encarecimento do valor
dos Portuguezes,diz que laó mais para mandar, &
ícr fenhores dos Alemães , & mais nações, que no
principio da oytava aponta do que elles laó para
fer mandados, que he hum grande louvor, & affim
fc ha de entender^efta lctra,que cftá efcura.
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|\ EThormiãoThilo/opho elegante

X-r yereys comoAmbal efcarnecia,

^ando das artes bellicas diante
Tielle com larga voz, trattavai& lia

A difctpUna militarfrefiante.

Não/e aprendefenhúr nafantajia.

Sonhando, imaginando,ou ejiudando.

Se não vendo trattando^&pelejando.

De Formiao Vhilofofbo elegante. Foy Phormiaó
Philoíopho da íeyta dos Peripateticos:do qual con-
ta CiceFO,que cftandoAnnibalem Ephefo.aoqual
lugar <e recolhera deftcrradodeCarthago , como
fofie grande a fama dffte Philofopho , determinou
hilo ouvir hum dia.Com© Phorroiáo vxo Annibal
rafuacfcola, fezhuma larga oração,em que trat-

tou do officio do bom Capitão,êc outras couías to-
cantes ao ufo,8c exercicio da gucrra.Todos os cir-

cunftantcs ficarão admirados da eloquêcia do Phi-
loíopho, dos quaes alguns fe chegarão a Annibal,
Sc lhe perguntarão que lhe parecia aquclla lição,

clle refpondeo. Já vi muytos velhos doudos , mas
nenhum mais queeftc. Outros tachão a Annibal
de a/pcro, & cruel cm trattar tão mal com efta re-

poftaahum homem,que fó por agazalhar, Scfcf-

tcjar na fua elcola,deyxada a fua lição de Philoío-

phia, quiz trattar de coufas de guerra, quem nun-
ca íe achara nclla, & com tudo vemos,quc feus li-

vros faó muyto cftimados. E aílim fe pinta Cefar
com hum livro em huuja mão, & com a efpada na
outra,comhuma letra que diz.E*;«írfl^«í,que quer
dizer de ambos: como fc diflera,que fuás vittofias,

& boas fortunas na guerra lhe havião procedido
da lição dos livros,& da deftreza de fua efpada. Ao
que fe pôde também alludir o que eícrevc Home-
ro na Ilíada,qu: para Menclao,8c Agamenão man-
dar cfpias ao campo dosTroyanos , conlultâvão

primeyro Neílor varão de grande experiência, &
confelbov

íiir
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coníelho. E da melma maneyra todas as vezes que

Ulyíles fazia alguma coufa rinalada,Ievavaecalua

companhia Diomedes , varáo mu) to esforçado.

Vcjaíc Alciato no Emblema 41.

j^s eu q fàllo humilde,ê>axo,& rudo^

^ , ^ ©f vos não conhecido^nemfonhadoi

^a boca dosfequenos fey com tudo,

^e o louvorfae às vezes acabado:.

Nem msfalta na vida honefto ejiudo,

Com longa expemnàa mijiurado.

Nem engenhoyque aqui verey premente,

Coufas quejuntasJe acbão raramente,

Uem me falta na. vii» b»nefi« efiudo.O noíTo Poeta

íoy muy to deftro nas letras humanas , como efta,

& outras obras fuás o moftrão. E. ainda que le hu-

milhe tanto.nem por iflo deyxa dcacreditar os có-

Iclhos que tem dado ao leu Rey: dizendo que nellc

concorrem todas as partes de que pôde fahir hum

bom confelho,como he eftudo honefto, longa ex-

periencia,& bom engenho, & fobre tudo a vonta-

de de iervir ojeu Rey,com o melhor do feu enten-

dimento.

PArafervifvos braço as armasfeyto:

Tara cantarvos mete as Mufas dada-.

Somefalecefer avos aceyto

í2>í quem virtude deveferprezada'.

Se ifto o Ceo me concede^& vojfopeyto

^igna em pre£a tomar defer cantada^

como aprefagamente vaticina,

Qlhando à vaffa inclinação divinal

Par0 fervirvtí braço.lAo diz porque foy'muyto

tempo íoldado na índia. E dizem pefloas de cre-

dito que o conhcceráo,das quaes ainda hoje vivem

muytas, que foy homem de cípiritu , 8c que cm to-

das as occafiócs de guerra, que fc achou, deu de fi

muyto boa conta. E por efta via vay confirmando

o credito que deíeja o leu Rey de a efteslcuscó-

íelhosjdizendo que para o fervir,tem valor militar;

& facúndia poética , qualidades dignas de lerem

accytas de qualquer grande Príncipe , que a gran-

des Monarchias alpira; como o Poeta lhe vay anú-

Canto 'Tyecimo.

ciando : mayormente quando confiderava a incli»

nação excellented^El-Revi a que chama divioa,

affim por modo de encarecimento > como cabem

por em lua peíToa concorrerem as mais altas virtu-

des, que por todos os grades Prmcipes le virão el-

palhadas.

O "Vfazendo que ynais que a deMedafa

Avtfia vofja temei o monte Atlante

Ou rompendo n§s campes de Ampelufa

OsMouros de Marrocos,& 'Jurdantesi

Aminhajà eíttmaáa^^ leda Mufa,

Fico^que em tudo o mando de vos cante

^eforte que Alexandre em vos/e veja.

Sem à dita de Achilles ter mveja,

Otiféwnào ^«í mau a âe Medufa. De Medula ít

veja o que efcrevemos no Canto j.ôc 5.Campos d<

Ampelula,lão aqui campos de Africa:com lerAm-

peluía hum lugar particular della,como fica nota.

do no 5.Canto,oycava.76. Marrocos,& TurdantÉ

iaó lugares de húa parte de Alrica,chamada Ber-

beria,faó ambos cabeça de Reynos,de cujos nome;

fe intitulaó.No Canto i'ondc tratty deAfriea,nac

fizmenlaõ defte lugar Trudante, por ler annexc

ao Reyno de Suz,& huma meíma couía com elie,

He hojeTrudance huma muyto populofa cidade,

a qual de hum pequeno lugar fizerâo os Xaritcs o

que agora he,com defcnhode fe apoderar de toda

Berberia.como Çizttlo.De forte ^ut Alexandre. í^ di-

ta de Achilles toy ter a Homero por pregoeyro dtí

íuas obrasrao qual porefte refpeyto tinha Alexã-

drc Magno envcja,corao fica efcrito no Canto i,

O que o Poeta diz nefta oytava he,que viria tépo

cm que El-Rey Dom Sebaftiam feria ienhor de

Africa,& que para le efcrever Icus feytos 8c cava-

leriasjló clle feria neceirario,& lhe eícreveria fua

hiftoria, comaquella graça, & clcgancia,com que

Homero efcreveoade Achilles:6c nellarelpládc-

ceriaó fuás obras cxcellcntes, quaes foraó as de

Alexandre,fcm',ler neceflario Homero,quc as cá»

taíTc.Ifto que o Poeta aqui diz de * Africarhe pelo

que na terra corria da jornada d^El Rey Dom Se«

baftiam.O noflo Poeta ao tcmpo.cm que luccedco

aquelleinfeliflicimocalo,indaeravivo,masmuyt«

enfermo:pelo que viveo muyto tempo.NoíTo Se*

nhor lhe tenha a.alma na gloria Amen.

In
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DO GRANDE ^
UIS DE CAMÕES

PRIMEYRA PARTE-
SONETO I.

EM quanto quiz Fortuna, que tiveíTe

Efpcrança de algum contcntamenco,

Ogoftodehum luave penlamento.

Me fez, que feuseífeytos efcreve^e,

Porém temendo Amor, que aviío déíTe

Minha eícritura a algum )uizo izento,

Efcureceome o engenho co tormento,
para que feus enganos nam diccíTe,

O vós, qu*Amor obriga a Ter íugeytos

A diverfas vontades, quando lerdes

Jslum breve hvro cafos tam dtveríoSi

Verdades puras faó, & naõ defeytos,

E fabcy, que fegundocamor tiverdes,
'

Tereis o entendimento de meus verfos.

SONETO II.

EUcantarey d*amor tam docemente,
Por hús termos em fi tam concertados.

Que dous mil accidentes namorados,
Faça fentir ao peyto, que naó fente.

Fareyqu'amora todos avivente.

Pintando mil fegredos delicados.
Brandas iras, fufpiros magoados,
Tcffieroía ouladia, & pena aufente.
Também. Senhora, do defprezo honefto

DevoíTa vifta branda, Ôc rigurofa,

Contentarm'hey dizendo a menos parte.

Porém para cantar de voíTo gcfto,

Acompofiçãoalta, & milagrofa,

Aqui falta íabcr, engenho, & aite.

I. Part.

SONETO III.

COm grandes cíperanças já cantcy,

Cõ q os Deofes no Olimpo cõquiíiárâ
Depois vim a chorar, porque cantara

E agora choro yá, porque chorey.

Se cuydo nas paliadas, quejàdey,
Cuftameefta lembrança íó tam cara,

Qu'a dor de ver as magoas,que pa(Tára_,

Tenho pela mòr magoa, que paíTey.

Pois logo, eftá claro, que hum tormenta.
Dá caufa que outro n'alma feacrecente,

Jà nunqua poíTo ter contencamenco.
Mas eíta fantafia íè me mente ?

Oh ocioío, Sc cego penfamento.

Ainda eu imagino em íer contente.»

SONETO IV.

DEfpois que quis Amor, q eu íó paíIàíTe

Quanto mal já por muytos rcpartio,

Entregoume afortuna, porque vio,

Quenaó tinha mais mal, q em mi moítraíTe,

Ella porque do amor íeavantcjaiTe

No tormento, que o Ceo me permitio,

O que para ninguém feconfentio.

Para mi ló mandou que fe inventaííc.

Eífníe aqui vou com vario ibm gritando
Copiofo exempla rio para a gente,

Qtie deites dous tyranos he lugcyta:

Deívarios em ycrlos concerta ndoj
Triíte^ quem feu deícanço tanto eílreyta.

Que defte çam pequeno eftà contente.

A SO-
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SONETO V.

EMprifoésbayxasfuy hú tempo atado,

Vergonhofocaftigode meus erros,

Inda agora arrojando levo os ferros,

Que amor á meu peíar tem já quebrado.

Sacrifiquey a vida á meu cuydado,

Que amor naó quer cordeyros, né bezerros :

Vi magoas, vimiíerias, vi deíterros,

Pareceme queeftaya aíTi ordenado.

Contenteymecom pouco, conhecendo,

Que era o contentamento ver gonhofo.

Só por Ysr, que couía era viver ledo.

Mas minha eftrella, q eu jà agora entêdo,

A morte cega, &: caio duvidoío,

Me fizerão de goftos haver medo.

SONETO VI.

ILIuftre, & dino ramo dos Meneies^

Aos quaes o prudente, & largo Ceo,
(Que errarnaõ íabe)em doteconcedeo

Rompefe os Mahometicos arnefes.

Deíprefando a Fortuna, & Teus revefes,

Ide para onde o Fado vos moveo,

Erguey flamas no mar alto Erithreo;

E fereis nova luz aos Portuguefes,

^ Oprimi com tam firme, Sc forte peyto

O pirata mrolente,que íeeípante,

E trema Taprobana , & Gedrolia,

Day nova caufa à cor do Arábio eítreyto,

Affi, que o roxo mar daqui cm diante

O íeja, íó CO fangue de Turquia.

SONETO Vir.

^"T O tempo, que de amor viver fohia,

si Ne fépre andava ao remo ferroihado.

Antes agora livre, agora atado

Em varias flamas variamente ardia

QueardeíTe num fó fogo naó queriai

O Ceo, porque tivefíe exprimentado,

Que nem mudar as caufas ao cuydéido,

Mundança na ventura me faria.

Efe algum pouco tempo andava izento,

Fuy como quem co pefo deícanfou.

Por tornar a canfar com mais alento.

Louvado íeja amor cm meu tormento,
Pois para paíTatempo feu tomou
Efte meu tam canfado íofrimento.

SONETO VIII.

AMor,q o gefto humano n'alma efcreve

Vivas faifcas me moftrou hum dia,

Donde hum puro criftal fe derretia

Por entre vivas roías, & alva neve.

A vifl:a que em fi mefma naó (e atreve.

Por íe cer tifíca r do que alU via

^

. Foy convertida em fonte, que fazia

A dor ao fofrimento doce, Êí leve,

Jura amor, que brandura de vontade,

Cauía o primeyro effeyto, o peníamento

Endoudece, fc cuida que he verdade:

Olhay como amor gera num momento.
De lagrimas de honefta piedade,

Lagrimas de immortai contentamento.

SONETO IX.

TAnto de meu eftado me acho incerto.

Que em vivo ardor treroédo cílou d* frio,

Sem cauf : junramente choro,& rio,

O mundq todo abarco, &: nada aperto,

He ludo quanto finto hum defconcerto,

D'alma hum fogo me íae^ da vifl:» hum rio,

Agora efpero, agoia defconfío.

Agora deívario^ agora acerto.

£ íiando em terra chego ao Ceo voando,

Num'hora acho mil annos, & de geyto.

Que em mil annos naó polío achar hii hora.

Se me pregunra alguém porque afilando?

Reípondo, que nac fty, poièm fulpeyto.

Que fó porque vos VI, mmha íenhora,

SONETO X.

TRãsformafe o amador na coufa amada.

Por virtude do rauyto imaginar,

NaÕ tenho logo mais, que delejar.

Pois em mi tenho a parte defejada.

Senella eílà minha alma transformada.

Que mais deíeja o corpo de alcançar?

Em fi fomente pôde deícanfar.

Pois configo tal alma eftá liada.

Masefl:a linda, Sc pura feniidéa^

Que como o accidente em feu íugeyto»

Affi com a alma minhi fe conforma:

Eftà no penfamentocomoidéa,

E o vivo^&í puro amor, de que fou fey to.

Como matéria fi:nples buíca a forma.

SO-
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SONETO xr.

PAíTo por meus trabalhos taó izento.

De fentimento grande, nem pequeno,
Que fó pola vontade^ com que peno.

Me fica amor devendo mais tormento,

Mas vayme amor matando taõ atento.

Temperando a triaga, CO veneno,
Que do penar a ordem deforncdo.

Porque naõ moconfenteofofrimento.
Porém fe efta fineza o amor fente,

E pagarmemeu mal com mal pretende,

Torname cõ prazer como ao Sol nevey

Mas fe me vè cos males taó contente,

Fazfe avaro da pena, porque entende,

Que quanto mais me paga, mais me deve,

SONETO XÍI.

EM flor vos arrancou,de encaó crefcida,

Ah fenhor Dom António, aduralorcci

Donde fazendo andava o braço forte,

A Fama dos antigos efquecida.

Húa fó razaò tenho conhecidaj

Com que tamanha niagoa fe conforte.

Que pois no mundo havia honrada morte,
Que naó podíeis ter mais larga vida.

Se meus humildes verfos podem tanto,

Que CO defejo meu fe iguale a arte,

Efpecial matéria me fereis,

E celebrado em trifte, & longo canto»

Se morreíles nas mãos do fero Marte,
Na memoria das gentes vivireis.

SONETO XIII.

Um jardim adornado de verdura,

Aqueeímalcaõporcima varias flores

Entrou hum dia a Deofa dos amores
Com a Deofa da caça,& da eípefl^ura,

Diana tomou logo hua Roía pura,

Vénus hum roxo Lirio dos melhores,
Mas excediaõ muyto ás outras flores^

As Violas na graça, & fermofura,
Perguntaõ a Cupido, que alli eftava,

Quald'aquellastrcs flores tomariaj
Por mais fuave, pura, & mais íermofa?

Sorrindofe o minino lhes tornava,
Todas íermofas faó, mas eu queria
Viola antes, que Luio, nem que Rofa.

I.Part.

SONETO XIV.

TOdo animal da calma repoufava,
Sò Lifo o ardor delia naó íentia.

Que o repouío do fogo, em que elle^ardia,

Confiftia na Ninfa, que buícava.

Os montes parecia, que abalava

O triíte íom das magoas, que dizia,

Mas nada o duro peyto commovia.
Que na vontade d'outreni pofto eftava*

Canfado j à de andar pola eípefl"ura.

No tronco de híia faya, por lembrança,

Efcreve citas palavras detrifteza^

Nunqua poniia ninguém íua efperança.

Em peyto feminil, que de natura

Somente em fer mudavd tem firmeza,

SONETO XV.

BUfq Amor novas artes,8cnovo engenhdf

Para matarmCj & novas efquivanças.
Que naõ pode tirarme, as efperanças,

Pois mal me tirará, o que eu naõ tenho.

Olhay de que efperanças me mantenho,
,

Vede que perígofas feguranças,

Que naõ temo conílraítes, nem mudanças,
Andando em bravo mar, perdido o lenho.

Masco quanto naõ pôde haver deígoílo.

Onde efperança falta, lá mo efconde

Amor num mal, que mara, & naõ fe vé.

Que dias ha que n'alma me tem pofto.

Hum naó íey que^ que naíce^ naõ fey donde.
Vem, naó íeycomoj & doe, naõ íey porque,

SONETO XVI.

QUemvé, fenhora, claro, & manifefto

O lindo fer de vofTos olhos bellos,

Senaó perde avifta fò em vellos,

Já naõ paga, o que deve a voíío gefto,

Efte me parecia preço honefto.

Mas eu pordeventagem merecellos,

Dey mais a vida, & alma por querelíos,

Donde jà me fica mais de refto.

Afll que a vida^ &: alrna, & efperança,

E tudo quanto tenho, tudo he voíTo,

E o provey to difl"o eu fó o levo:

Porque he tamanha bemaventurança»

O darvos quanto tenho, & quanto poflb,

Qiie quanto raais vqs pago, mais vos devo.
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SONETO XVll. SONETO XX.

QUando da bella vifta, & doce rifo

Tomado eílaó meus olhos mátimétOj

Tao enlevado finto o peníamento,

Que me faz ver na terra o paraizo.

Tanto do bem humano eftoudivifo,

Que quaquer outro bem julgo por vento,

AlU que em caio tal,fegundo íento,;

AlJaz de pouco faz,quem perde o fizo,

Em vos louvar íenhora, oaõ me fundo,

Porque quem yoflas coufas claro lente.

Sentirá que naó pode coohecellas.

Qiie de tanta eítranheza íois ao mundo,

Que náo he de eílranharj dama exceléte^

Que, quem vos fez, fizefle Ceo^ & Eftrellas.

SONETO XVIII.

D Oces lembranças da paíTadagloriaj

Qiie me tirou Foruna roub^dora,

Deyxayme repoufar em paz húa hora

Que comigo ganhais pouca vitoria.

impreíTa tenho n'alma larga hiltaria

Defle paíTado bem, que nunqua fora

,

Ou fora^ & naõ paíTára mas já agora

Era mi naó pòdé haver mais que a memoria.

Vivo em lembrâças, morro de cfquecidoí

De quem lempre devera ler lembrado,

Sc lhe lembrara eftado taó contente.

Oh quem tornar pudera a fer nafcido

!

Souberame lograr do bem paíTado,

Se conhecer foubera o mal prçítnte,

SONETO XIX.

ALmaminhagentil^quetepartille
Tam cedodtfta vida defconteute,

Repoula la rtoCeo eternamente,

E viva eu cà na terra fempre triíle.

Se là no aíTento ethereo, onde fubifte^

Memoria deita vida íe confente,

Naó te efqueças d'aquelle amor ardente,

Que jà nos olhos meus taó puro vifte.

E íe vires, que pôde merecer te

Algúa coufa a dor, que me ficou

Da magoa fem remédio de perderte

;

Roga a DeoSj que teus annos encurtoa,

Que taõ cedo de cà me leve a verte,

Quam cedo de meus olhos te levou.

N Um bofque»q das Ninfasfc habitavas

Sybila Ninfa linda andava hum dta^

E íobida n'uma arvore lombria.

As amarellas flores apanhava.

Cupitío,quealli fempre ccfturaava

A vir paffar a fefta à lembra fria,

Num ramooarco,&fetas, que trazia,

Antes, qne adormecefle pendurava.

. A Ninfa, como idóneo tempo vira^

Para tamanha cmpreza, naó dilata.

Mas com as armas toge ao moço cfquivo.

Asfetas traznos olhos, com que tira,

Oh paftores fugi, que a todos mata,

Senaó a mi, quedematarmevivo.

SONETO XXI.

O S Reynos, & os Impérios pcderofos^

Que em grâdefa no m údo mais creícèraõ,

Ou por valor de esforço florecèraó.

Ou por varões nas letras elpantofcs.

Teve Giccia Themillocles famofos.

Os Scipióesa Roma engrandecerão.

Doze pares a França gloria deraõ,

Cides aEípanha,&Laras bellicofos.

Ao noíTo Portugal (que agora vemos

Tam differente de íeu íer pnmeyro)

Os vollos deraó honra, & liberdade.

E em vòs graõ fucelTor , & novo erdeyro.

Do BragançaÕ eftado ha mil eiiremos,

Iguais ao íangue,Sc mores, que a idade.

SONETO XXII.
(dança,

DE vós me aparto.ó vida, & em tal niu-

Sinto vivo da morte o íentimento,

Naó Icy para que he ter contentamento,
'jf

Se mais ha de perder, quem mais alcança.

Mas douvos efta firme fegurança,

Que pofto que me mate meu tormento,

Polas agoas de eterno elquecimento,

Segura paflarà minha lembrança.

Antes íem vós meus olhos leentrifteção.

Que com qualquer coufa outra fe cõtentemi

Antes os cíqueçais, que vos cfqueçáo, '<

Antes nefta lembrança fe atormentem^

Que com elquecimento dcímcreçáo

A gloria, que cai fofrcr tal penalentem.

SO-
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SONETO XXIII SONETO XXVI.

Ara minha inimiga em cuja maõ
,_^ Poz meus contentamentos a ventura,

altouteati na terra fepultura,

orque me falte a rni coníolaçâo.

Eternamente as agoas lograrão,

tua peregrina formoíura,

[as cm quanto me a mi a vida dura,

;mpre viva em minh'alma te achaiáõ,

E fe meus rudos veríos p òdem tanto,

ue poíTaÕ prometerte longa hiftoria,

aquelle amor taó puro,& verdadey ro

:

Celebrada feras íenopre em meu canto,

)rq em quanto no mundo ouver memoria,

rá minha efcritura teuletreyro.

SONETO XXIV.

\ Quclfatrifte, 6cleda madrugada,
"j,. Ohea toda de magoa, St de piedade,

;n quanto cuver no mundo faudade

uero que feja íempre celebrada,

EUa íó quando amenaiôc marchetada
ihia dando ao mundo claridade,

io apartarfe de hCia outra vontade,
Lie nunca poderá verfe apartada.

Ella fó vío as lagrimas em fio,

ue de huns, & de outros olhos dírivadas,

;acrefcentaõem grande, & largo no,
Ella vio as palavras magoadas,
ue puderaõ tornar o fogo frio,

dardefcanço ás almas condenadas,

SONETO XXV.
I

;' E quando vos perdi minha efperan^a,

^ A menicria perdera juntamente»
o doce bem palTadojSc mal prcfeníe,

ouço ftntira a dor^de tal mudança :

Mas amor, em quem tinha confiança,
lereprefenta muy miudamente,
juantas vezes me vi ledo, & contente,
or me tirar a vida eíía lembrança.

Decoufas, de que naõbavía final,

or as ter poftas já em eíquecimento,
ícftas me vejo agora períeguido,

Ahduraeítreilaminhaiah gram torínêto!

^ueraalpòde fermòr, que no meu mal
er lembrança do bcm,que hejà perdido *

EMfermoíaLetheafe confia,

Por onde a vaidade tanto alcança.

Que tornada em foberba a confiança.

Com os Deofes celeftes competia.

Porque naõ íofle avante a oufadia

CQue nafcem muy tos erros da tardança^

Em efFey to puzeraõ a vingança,

Que tamanha doudiçc merecia.

MasOleno perdido por Lethca,

Níió lhe fofrendo amor, que íbportafle

Caftigoduro tanta fermofura j

Quiz padecerem fia pena alhea^

Mas porque a morteo amor naó apartaíTe,

Ambos tornados íaõ em pedra dura.

SONETO XXVII.

M Ales, que contra mi vos conjuraftes.

Quanto ha de durar taó duro intéto?

Se dura porque dura meu tormento ?

Biftevos quanto já me atormt ntaftes.

Mas feaííi porfiais^ porque cuydaitej

Derrubar meu taó altopenfamento,

Mais pôde a caufa delle, em que o fuftento,

Quevòs, quedclla mefmao lertomaftes.

E pois vofla tençaó com minha morte.

Ha de acabar o mal deííes amores,

Day já fim a tormento taó comprido ;

Porquede ambos contente íeja a forte.

Vós, porque me acabaíles, vencedores,

E eu, porque acabcy de vós vencido.

SONETO XXVIIÍ.

EStaíTca Primavera trasladando

Em voíla viíla deicytoía, & honefta.

Nas lindas faces, & olhos, boca, &teíla»

Boninas, Lirios, Roías dibuxando.

De forte voíTogéfto matizando.
Natura quanto pôde manifefla,

Que o monte, o campOj o rio, & a floreíla,

Se eílaó de vós , fenhora namorando.
Se agora naó quereis^ que quem vos araiaj

Pofía colher o fruy to dcftas flores.

Perderáõ ttda a graça voflos olhos .*

Porque pouco apreveyta, linda dama.
Que femeaílcamor em vós amores,

Sc voíía condição produzc abrolhos.

SO-

«1
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SONETO XXIX.

SEteannos de PaftorJacob lervia,

Labão, pay de Rachel^ ferrana bella,

Mas naó fervia ao payi fervia a cllai

que a ella fó por premio pretendia,

Os dias na efperança de hum ló dia

Pafíava, contentandoíecom vellaj

Porém o pay ufando de cautella,

Em lugar de Rachel, lhe dava Lya.

Vendo o trifte Paítor, que com enganos

Lhe fora aíTi negada fua Paftora,

Gomo íe a naó tivera merecida;

Começa de fervir outros fete annos^

Dizendo,mais fervira^ fen ão fora

Para taó longo amor taô curta a vida,

SONETO XXX.

EStà o lafcivo, 6c doce Paflarinho,

Com o biquinho as penas ordenandoj

Overfo (em medida^alegre^gí brando

Expedindo noruftico raminho.

O cruel caçador^ que do caminho
Se vem calado, & manío,derviando,

Na pronta vifta a fera endereytando.

Em morte lhe converte o caro ninho.

Defta arte o coração, que livre andava

(Pofto que jà de longe deftinado}

Onde menos cernia^ foy ferido.

Porque ofrechey'o cego meefperava,

Para que me tomalíe deícuydado.

Em voílos claros olhes efcondido.

SONETO XXXf.

1^ Edeo defejoj dama,que vos veja,

X N aõ entende, o q pede, eftá enganado,

He elle amor tara fino, & taó delgado,

Qiie quem o tem , naõ fabe, o que dcfeja.

Naõ ha ahi coufa, a qual natural feja.

Que naõ queyra perpetuo feu eftado,

Naõquerlogoodefejoodefcjadoj

Porque naõ falte nunqua onde fobeja, ^

Mas efte puro affefto cm mi fe dana^

Que como a grave pedra tem por artC;,

O centr® deíejar da natureza,

Aífi o peníamento pela parte.

Que vay tomar de mi terreílc. St humana,

Foy, feohora, pedir eítabayxeza.

SONETO XXXIL

POrque quereis, fenhora^ que ofFereça

A vida a tanto mal, como padeço»

Se vos nafce do pouco, que mereço.

Bem por naíccr eftá, quem vos mereça,

Sabeyem fira, por muyto, que vos peça

Que polfo merecer, quanto vos peço^

Que naó confente amor, q em bayxo preço

Tam alto penfament© íe conheça.

Aífi que a paga igual de minhas dores,

Com nada fereftaura, mas deveiíma.

Por ícr capaz de cantos disfavores.

Efe o valor de voíTos íervidores,

Houver de ler igual com vofco meíma,

"Vos fó com vofco meíma anday de amores,

SONETO XXXIII.

E tanta pena tenho merecida,

Em pago de íofrer tantas durezaSj

Provay, íenhora,ero mivoíTas cruezas.

Que aqui tendes húa alma offerecida,

N ella eípenn entí.y, fe fois fervida.

Dei prezos, d^favores, & afperezas.

Que mores íofrimentos, & firmezas

buftentarey na guerra dtfta vida.

MisiContravoíTos olhos, quaesfelão?

He forçado, que tudo le lhe renda,

Masp&íty por cfcudoocoraçáD:

purquecm taõdura, & a fpera contenda

He bem, que pois naõ acho defenfaô.

Com me meter nas lanças me defenda.

SONETO XXXIV.

QUando o Sol encuberto vay moftrãdd

Ao mundo a luz quieta, 8c duvidofa

Ao longo de húa praya deleytofa,

Vou na minha inimiga imaginando.

Aqui avios cabellos concertando,

Alli CO a mão na face tão fermoía.

Aqui fallando alegre, alli cuydofa,

Agora eftando queda, agora andando,

Aqui efttve aíTentada, alli me vio,

Erguendo aquclles olhos cam izentos.

Aqui movida bum pouco, alh (egura.

Aqui fe entrifteceo, alli fe rio,

Em fim neftcs can fados pcnfamentos,

PaíToefta vida vam,quefempre dura.

SO
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SONETO xxxy.

""T Um mover de olhos brado, & piedofo

^ Sem ver de q,hu riío brãdo,& honefto,

^aíi forçadojhum doce^& humilde geíto

)e qualquer alegria duvidofo,

Humdefpejo quieto,& vergonhofo,

ítim repouíograviíTimOjSí modefto,

3Ú3 pura bondade) manifefto

tidtcio d'alma, limpOj& graciofo.

HuTi encolhido ouíar, hua brandura,

[um medofem ter culpa, hum ar íereno,

iam longo,& obediente fofrimenio:

Efta foy a celefte fcrmofura

)a minha Circe, & o magico veneno,

^ue pôde transformar meu ptníamento.

SONETO XXXVI.

Í"^ Omouroe voíTa vifta íoberana,

Ádonde tinha as armas mais à maô^
or moftrar, que quem buíca defenfaò

,ontra eíTes bellos olhos, que fe engana.

Por ficar da vitoria mais ufana,

)eyxoume armar primeyro da razaõ ;

Aiydey de me falvar, mas foy em vaô,

^ue contra o Ceo naô vai dclenfa humana.
Mas porém fe vos tinha prometido

) voiToalto deílinocíía vitoria,

trvr s tudo bem pouco eílà íabido

;

Qiie poíto que effivefle apercebido,

^aõ levais de vencerme grande gloria,

layor a levo eu de fer vencido.

SONETO XXXVII.

Aõ paííes caminháte, quê me chama?
Húa memoria nova,& nunca ouvida,

)e hum,que trocou finita^ ôf humana vida
'or divsna, infinita, Síclara Fama.
Quem be,que taõ gentil louvor derrama?

)uena derramar fcii fangue naó duvida,
*or feguira bandeyra efclarecida

])e hum capitão de Chriílo, que mais ama.
Dirofo fim, ditcfo íacrificiOj

^ue a Deos íc fez,& ao mundo juntamente,
apregoando direy taó alta forte.

Mais poderás contar a toda a gente,
^je íempre deo fua vida claro indicio,

5e vir a mei ecer taõ íanta morte.

SONETO XXXVIIÍ.

FErmofos olhos, que na idade noííà

Moílrais do Ceo certiílimos finais,

be quereis conhecer quanto pofTais,

Olhaymea mi, quefoufeytura voíTa.

Vereis, que de viver me deíapofTa

Aquellerifo, com que a vida dais,

Vereis, como de amor naõ quero mais,

Por mais que o tem po corraj& o dano pofTa,

E fe dentro nefta alma ver quiferdes.

Como num claro eípelho, alli vtreis

Também a vclTa angélica, & fcrena

:

Mas cu cuydo, que fó por naó me verdes,

Vervoscm raí, fenhora, naõ quereis.

Tanto goíl o levais de minha pena.

. SONETO XXXIX

OFogo,quc na branda cera ardia.

Vendo o roílo gentil, q eu nalina vep
Seacendeodeoutrolo^o dodefejo,

Por alcançar a luz, que vencer dia.

Como de dous ardores fe encendia,

Da grande impaciência fez deípejo,

E remetendo com furor íobejo,

Vos foy beyjar na parte onde fe via.

Ditofa aquclla flama, qus fe atreve

Apagar Teus ardores,& tormentos,

Na vifla, de que o mundo temer deve,

Nanioraõfe, fenhora, os elementos,

De vòs, &: queyma o fogo aquella neve.

Que queyma corações, & pcníamentos.

SONETO XL.

A Legres campos, verdes arvoredos,

ClaraSj & frefcas agoas de criftal.

Que em vósosdibuxais aonatuial,

Diíccrrendo da altura dcs rochedos.

Silveílres montes, afperos penedos,

Compoftos em concerto deíigual,

Sabey, queíem licença de meu mal,

Jà náo podeis fazer meus olhos ledos.

E pois me já náo vedes como viftes,

Náo me alegrem verduras deleytoías,

Nem agoas, que correndo alegres vem.

Semearey em vós lembranças triííes,

Regandovos com lagrimas faudoías,

E nafceráõ fau dades de meu bem.

SO.
f ;
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SONETO XU. SONETO XLIV.

QUantas vezes do fuío feefquecia

Daliana banhado o lindo leyo^

Tancas yezes de hum afpero receyo.

Salteado Laurenio a cor perdia.

Ella, que a Silvio, mais que a íi queria,

Para podelo ver náo tinha meyo :

Ora como curará o mal alheyo,

Quem o feu mal taó mal curar Tabia ?

EUe, que vio taõ claro efta verdade.

Com íoluços di2ia(que aelpeííura

Como via de magoa a piedade}

Como pôde a delordcni da natura

Fazer taô diíferentes na vontade,

A quem fez taõ conformes na ventura l

SONETO XUI.

Lindo fútil trançado, que ficafte

Em penhor do remédio, qus mereço.

Se íó contigo, vendote,endoudeço.

Que fora cos cabeUos, que apertalte ?

Aquellas tranças de ouro, que ligafte.

Que os rayos do Sol tem em pouco preço,

Naõ fey , íe para engano, do que peço.

Se fó para me atar os defatafte.

Lindo trançado,em minhas mãos te vejo,

E por fatisfaçaó ds minhas dores,

Como quem náo tem outra,hey de tomarte,

E fe naõ for contente meu delejo,

Dirlhehey, que neíta regra dos amores,

Pelo todo cambem íe toma a parte.

SONETO XLIil.

OCifne quando fente ler chegada

A hora, que põem termo a íua vida,

Mufica com voz alta,Sí muy fubida

Levanta pclapraya inhabitada,

Defeja ter a vida prolongada,

Chorando do viver adeípedida.

Com grande faudadc da partida,

Celebra o trifte fim deíla jornada,

Afli, minha fenhora, quando via

O triíte fim, que dayaõ meus amores,

Eftando poílo jà no cftremo fio.

Com mais fuave canto, & armoí4Ía

Dcfcantey pelos voíTos d is favores,

La vocftra falfa fé, y el amor raio.

PElos extremos raros, que moílrou

Em faber Palias, Vénus em fermofa,

Diana em cafta, Juno cm animofas

Afnca,Europa, & Afia, as adorou.

Aquelle fabcr grande, que ajuntou

Efprito, & corpo em liga generoía,

Eíía mundana machina lultrofa.

De íó quatro Elementos fabricou.

Mas mór milagre fez a natureza

Em vós, íenhoras, pondo ern cada hua,

O que por todas quatro repartio. M
A vos feu reíplandor deu Sol, & Lua,

A vós com viva luz, graça, & pureza,

Ar, Fogo,Terra,& Agoa vos fervio.

SONETO XLV.

T Ornava Deliana por vingança

Da culpa do pallor, que canto amava,

Cafar com Gil vaqueyro, & em fi vingava

O erro alheyo, & pérfida eíquivança.

A difcriçáo fcgura, a confiança.

As roías,que leu rofto dibuxava,

O defcontcntamcnto lhas fecava,

Qiie tudo muda húa afpera mudança.^

Gentil planta difpoíla em feca terra,

Lindo fruyto de dura mam colhido.

Lembranças d*outro amor, & fe perjura:

Tornarão verde prado em dura íetra,

Intcreífe enganofo, amor fingido,

Fizcrão dcRiitofâ a fermoíura.

SONETO XLVL

GRam tcKipo ha jâ q foubc da venturíi

A vida, que me tinha deílinada.

Que a longa experiência da paíTada,

Me dava claro indicio da futura»

Amor fero, cruel, Fortuna efcura.

Bem tendes voíTa força exprimentada,

AlTolayj deflruy, naó fique nada,

Vingayvos defta vida, que inda dura.

Soube amor da ventura, que a naõ tinhJ

E por que mais fcntiffe a falta delia.

Deimagcs impoíTiveis me mantinha.

Mas vós,fcnhora, pois q minha cftrclla

Naó foy melhor, vivey nella alma minha.

Que naõ tem a Fortima poder nella.

SO
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SONETO XLVII.

SE aigúa hora em vôs apiedadc,

De taó longo tormento íe fcntirjj

Naó conTentira amor, que me partira

De vclTcsclhos, minha íaudade.

AparteycDC de vós, mas a vontade,
Que pelo natural n'alma vos tira.

Me faz crer,quceftaaufcncíahe de mentira,
Mas ainda mal porém, porque he verdade.

Irmehcy, fcnhora, & nefte apartamento,
Tomaràõ triftes lagrimas vingança
Nos olhos, de quem foftes mantimento:
E aíli darey vida a meu tormento,

Que em fim meacharà minha lembrança
íepultado no voífoefquecimento.

SONETO XLVIIÍ.

O Como fe me alonga de anno cm anno
A peregrinação canfada minha!

Como fe encurta, & codqo ao fim caminha
Efte meu breve, & vaó difcurfo humano!
Vayfe gaitando a idade, & creíce o dano,

Perdefeme hum remédio, que inda tinha,
Se por experiência fe adivinha,
Qualquer grade eíperáça hc grande engano.

Corro a poz cftc bem, que naõ fe alcança,
No meyo do caminho me fallecc.

Mil vezes cayo, & perco a confiança :

Quando cUe foge, cu tardo, & na tardãça
Se os olhos ergo a ver feinda aparece,
Da vifta fe me perde, & da crperança.

SONETO XLIX.

TEmpo he jà que minha confiança
Se dcça de húa falia opiniaõ,

Mas íe amor naõ íe rege por razaó,
tsjaô polTo perder logo a cfpcrança:
A vida fi, que húa afpera mudança

Maó deyxa viver tanto hum coração,
E eu na morte tenho a falvaçaó»
Si,mas quem a defcja naõ a alcança.
Forçado he logo^ q ue eu efpere, & viva,

Ah dará ley de amor, que naóconfente,
Quietação n'húa alma, que hc cativa.
Se hcy de viver em fim forçadamente,

Para que quero a gloria fugitiva,
D'húâ crperança váa, que me atormenta »

SONETO L.

A Mor, CO a efpcrança já perdida,
Teu lobcrano templo vifitey,

for final do naufrágio, que paíTey,
Em lugar dos vcHidospuza vida.
Que queres mais demi,que deftruhida

Me tensa gloria toda,queaicancey?
Naó cuydcs de forçarme, que naõ fcy
Tornar a entrar onde naó ha fahida.

Vcs aqui alma, vida, & efperança,
Defpojos doces de meu bem paíTado,
Em quanto quizaquella, cm quem cu moro,

Nella podes tomar de mi vingança,
E fe inda naó cftás de mi vingado,
Contentate co as lagrimas, que choro.

SONETO LI.

APollo, & as nove Mufas dcícantando.
Com a dourada lyra me influyam

Na fuave armonia, que faziaõ.
Quando tomey a pena^ começando:

Ditofo fcja o dia, & hora quando
Tam delicados olhos me fcnáo,
Ditofososfentídos^ que fentiaõ,
Eftarfe em feu defejo trafpa fiando,

Aíll cantava
, quando amor virou

A roda á efperança, que corria,

Tamligcyra.quequafierainvifível.

Convcrtcofemccm noyte o claro dia^
E fc algúa efperança me ficou.
Será de mayor mal, fe for poíllyel.

SONETO LII.

IEmbranças faudoíâs, fccuydais

^ De acabara vida neftc citado,

Naõ vivo com meu mal tam enganado.
Que naõ efpere dellc muy to mais.
De muyto longe já me coílumais

A viver de algum bem defefperado,
Jàtenhocoa Fortuna concertado
De íofrer os trabalhos, que me dais.

Atada ao remo tenho a paciência,
Para quantos defgoftos dèr a vida.

Cuydeemqiiantoquizeropeníamento,
Que pois não ha ahi outra refiílencia.

Para tam certa queda de fo bida,

Apararlhehcy dcbayxo o fofrimento.

B SO
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SONETO LIII.

APârtavâfcNifedeMontano, /

Km cuja alma partindofe ficava.

Que o partor na memória a dibuxava,

Por t^odvr luílentaríe dtíle engano.

Feias pr3y<iS do Indico Occeano,

Sobre o curvo cajado fe encoftava»

E 0$ olhos pelas agoas alongava,

Que pouco fe dohiaô de feu dano.

Pois com tamanha magoa, & íaudade

(Dizia) quizdeyxarmeacm que eu moro,

Por tcllemunhas tomo CeOi&. Eíirellas:

Mas fe em vós ondas mora piedade,

Levay também as lagrimas, que choro,

Pois aífi me levais a caufa delias.

SONETO LlV.

,

Uando vejo, que meu deftino ordena^

^Q^jcporn.eexprimétard'vôsm'apartc,

De)Xâudodemeu bem taó grande parte,
,

Qv.e a merma culpa fica grave pena,

O dufod»stavor,quenie coodena,

Qiiando pela memoria fe reparte,

Endurece os fcnddos de tal arte,

Que a dor d'aurencia fica mais pequena.

Pois como pôde fer, que na mudança

D'aquiUo, que mais quero, eflé raõ lôra,

De me naô apartar também da vida,

Eu rc frearcy taô afpera eíquivança,

Porquemais fentircy partir, lenhora,

Sem fcncir muyto a pena da partida.

SONETO LV.

DEpois de tantos dias mal gaftados,

Depois de tãtâf Doytes mal dormidas,

Depois de tantas lagrimas vercidas,

Tantos íufpiros vãos vãmente dados.

Como naõ fois vòs já defeoganados,

Peíejos, que decoufascfquecidas

Quereis remediar mortaes feridas,

Que amor fez fem remedio.o tépo,os Fados?

Se naó tivéreis já experiência

Das fem razões de amor^ a quem fcrviftes.

Fraqueza fora em vós a refiílencia,

Mas pois pot voíFo mal íeus males viftes,

Qjc rempo naó curou, nem longa aulencia,

Quebemdelleefpetais deíejos triftes?

SONETO LVI.

NAyadesvQSj que os rios habitais,

Que os íaudolos campos vaõ regando,

De meus olhos vereis eftar manando

Outros, que quafi aos voííos faó iguais;

Driades^vósque as fetas atirais.

Os fugitivos cervos derribando,

Outros olhos vereis, que triunfando,

Perribaô corações, que valem mais,

Deyxay logo as aljavas^ & agoas frias,

E vinde Ninfas minhas, íe quereis

Saber como de hús olhos nafcera magoaf, -

Vere s ccmo fe paíTaócmvaõjOsdias

Ma^naó v)'eiscm vaõ, que càachareis»

Nosícus as fetas, \Sl nos meus as agoas,

nSONETO LVII.

MUdaõfe os tépos,»nuclaõfe as võtades

Mudafeo lerjmudafe a confiança.

Todo mundo he compofto de mudança^

Tomando ícmpre noyas qualidades.

Continuamente vemos novidades,

DiíTcrences em tudo da efperança

Do ma Ijficaõ as magoas da lembrança^"

E do bem (fe algum houve) as faudades.

O tempo cobre ochaõ de verde manto.

Que jà cuberto foy de neve fria,

E em mi converte em choro o doce canto,

E a fora eíle mudarfc cada dia,

Outra mudança faz de mór eípanto.

Que naó fe muda já como íohia.

SONETO LVlII.

SE as penas, có q amor taó mal me trata,"

QLiizer, que tanto tempo viva delias^

Qiie veja efcuro o lume das eíirellas^

Em cuja viíla o meu fe acende , & mata.

E fe o tempo, que tudo desbarata.

Secar as frcícas roías fem colhcUas,

Moftraodoa Imda cor das tranças bellas,

Mudada de ouro finoem branca prata.

Vereis^ fcnhora, entaô também mudado

O penfamento, & afpereza voíía.

Quando naõ firva já íua mudança,

Suípirareis entaõ pelo paíTado,

Em tempo, quando executar fepoffa.

Em voíTo arrepender minha vingança.
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SONETO LIX,

QUem jaz no gram íepuícro, q defcreve
Tam illuílres íinais no forte efcudo?

Ninguém, que niíTo em fim íe torna tudo.
Mas tby, quem tudo pode^ & tudo teve.

Foy Rey,fez tudo quanto a Rey íe deve,
Poz na guerra, & na paz deyido eftudo.
Mas quaõ peíado foy ao Mouro rudo.
Tanto lhe feja agora a terra leve.

Alexandre lera, ninguém fe engane.
Que íuftentar, mais que adquirir fe e/tima}
Será Adriano gram lenhor do mundo?

Maisobfervante foy daley decima.
He Numa? Numa naô, mashejoanne,*
DerortugalTerceyro, fem íegundo.

SONETO LX.

Q Uem pode livre /er, gentil fenhora,
^^<» Vende vos com juÍ2o foífegado,
>commino, quedeolhoshe privado,
Nas mminas dos voíTos olhos mora?
Alli manda, alli reyna, alli namora,

Uh vive das gentes venerado,
^ue o vivo lume, & o rofto delicado,
magés íaô de amor em cod'a hora.
Ciuem vé, q em bráca neve nacem rofas,

)ue fios crclpos de ouro yâo cercando
e porcntreeíia luz a vtfta paíía,
Hús rayos de ouro vé, que as duvidofas

Limas ejtao no peyto traípalTando,
iffi como hum criflal o Sol traípalfa.

SONETO LXí.

-"^ Orno fizeíle» Forcia, tal ferida,

^ Foy voluntária, ou foy por innocecia
[as toy tazer amor experiência^

;
podia fofrer tirarme a yida.
E com teu próprio íangue' te convida
naó pores à vida ref ílencia?
ndome coftumando á pacjenda,
orqueotemor a morte naõ impida.
Pois porque comes logo fogo ardente,

í a ferro te coítumas? porque ordena
mor, que morra, & pene juntamente.
E tens a dor do ferro por pequena?

*

. que a dor coftunuda naó fe fente,
eu nâo quero a morte fem a pena.
I. Parr.

SONETO LXlI.

DE tâô divino acento,& voz humana.
De taò doces palavras peregrinas.

Bem íey, que miahas obras naô laodmas
Que o rudo engenho meu me deíengana.

xMas de voílos eícritos corre.íSi mana
Licor,que vence as agoas Cabalínas,
Ecom vofco do Tejo as flores finas,

Faràô envejaà copia Mantuana.
E pois a vòs, de fi não fendo avaras,

As filhas de Muemofíne formoía,
Partes dadas vos tem ao mundo caras ;

A minha Muía,& a voíTa taó famofi,
Ambas poíTo chamar ao mundo raras,
A voíTadealta, a minha de envejoía.

SONETO LXIÍI.

Ebayxo defta pedra eílá metido,
Das íànguinoíds armai ^efcaníado,

O Capitão ílluílre áilinalado.
Dom Fernando de Caftro eiclarecido.

Por todo o Oriente taò temido,
EdaenvejadaFama taõ cantado,
Eíte pois fo agora fepultado^
Eíia aquijá em terra convertido,

Alegrate.ò guerreyra Lufitanía,
Por efte Viriato^ que crialte,

E chora o perdido eternameo re.

Exemplo coma nifto de Dardania,
Quefea Roma com elleaniqmlafte/
N em por lílo Cai tago eííà contente.

SONETO LXIV.

Ç\ Ue vençais no oriente tantos Reys^
^<-Que de novo nos cjeis da índia o eftado,
Qiie eícureçais a Famíf, que ganhado
Tinhaó

, os que a ganharão a infiéis :

.

Que do tempo tenh:íis vencido as leys,
Que em tudo em fim vèçaís,co tépo armado.
Mais he vencer na patifia defarmado^
Os monílruos,& as ch^meras,que venceis:
E afli íobre venccr4es tanto imigo,

E por armas fazer,que fem fegundo
VoíTo nome no mundo ouvido feja :

O que vos dà mais i^iome inda no mundo,
He vencerdesjenhor, no Reyno amigo
Tantas iogratidóes, t^õ grande inveja,'

B 1} sO-
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SONETO L>^V-

VOffos olhos, íenhora, qae competem

C o Sol em fermoíura, & claridade,

Enchem os meus áetal fuavidade,

Qk*e em lagrimas de velos fe derretem.

Meus fcntidos vencidos íe fometem,

Affi cegos a tanta mageítade,

E da trifte prifaô da efcuridade,

Chcyosde medo por fugir remetem.

Mas íe nifto me vedes por aceito

O afpero defprezo, com que olhais^

Torna aefpertar a alma enfraquecida.

Oh gentil cura, &eftranhodefconcerto,

Que fará o favor ,
que vos naõ dais,

Quando o voíTo deíprezo torna ávida?

SONETO LXVI.

FOrmofura do Ceo,a nòs deícida,

Que ncnh*im coração deyxas izsnto.

Satisfazendo a todo penfamcnto,

Sem feres de nenhum bem entendida.

Que lingua pôde haver taó atrevida ,

Que tenha de louvarte atrevimento.

Pois a parte mayor do entendimento,

No menos, que en),ti ha, fevé perdida.

Se teu valor contemplo, a melhor parte

VendOj que able na terra hum paraiio,

O engenho me falta^ o efprito mingua :

Mas o que roais me tolhe inda louvarte

Hej que quando te vejo, perco alingua,^

E quando te naõ vejo, perco o fifo.

SONETO LXVII.

1-^ Ois meus olhos naõ canfaô de chorar
"

Triftezas, quenaõcanfaõdecanfarme:

Tois naõ abranda o fogo, em que abrafarmc

Pôde, quem cuja mais pude abrandar.

Naó canfe o cego amor de me guiar,

A parte donde naõ fayba tornarmCj

Nem deyxeo mundo tod© de efcutarme.

Em quanto me a voz fraca naó deyxar.

E Ic nos monteSj rios, ou em vales.

Piedade mora, ou dentro mora amor,

Em feras aves prantos, pedras, agoas,

Ouçâo a longa hiftoria de meus males

Efcutem fua dor,com minha dor,

Que grandes magoas podem curar magoas.

SONETO LXVllI. .

DAyme húalev, Senhora.de queretvos.

Que aguarde lopena de enojarvos,

Que a fé, que me obriga a tanto amarvos,

Fará,que fique em ley de obcdecervos.

Tudo me defendey, íenaó íó vervos,

E dentro na minh'alma conteroplarvos,

Que íe aíli naõ chegar a contentarvos.

Ao menos que chegue aborrecervos.

E fe eíía condição cruel, 8c efquiva.

Que me deis ley de vida naó confente,

Dayma, fenhora jà, leja de morte:

Se nem eíía me dais, he bem que viva^

Sem íaber como vivo, triílcmente,

Mas contente porém de minha lorte.

SONETO LXIX.

1"» Eridofem ter cura perecia

' O forte, & duro Telepho temido.

Por aquelle, que na agoa foy metido,

A quem ferro nenhum cortar podia.

Ao ApoUineo oráculo pedia^

Conlelho para fer reftituidoj

Refpondeo, que rornaíTe a fer ferido^

Por quem ojà ferira, &fararia.

AíFi, íenhora, quer minha ventura^ -
Que ferido dí vervos claramente, -
Com vostornaraver,amor mecura: %
Mas he taõ doce voíTa fermoíura.

Que fico como hidropico doente,

Que CO beber lhe creíce mòr íecura,

SONETO LXX.

NA metade do Ceo fubido ardia, j

O claroAlmo paítor,quádo deyxavai

O verde paílo as cabras, &bufcaváo

A frefcura fuave da agoa fria.

Com a folha das arvores fombria,
^

Do rayo ardente as aves feamparàvaõ,

O modulo cantar, de que ceíTavaó,

Sô nas roucas Cigarras ftífentia.
,

Quando Lifo paftor, num campo verde,

Natércia crua Nmfaíobufcava,

Com mil furpiros trilU:s, que derrama.

Porque te vas, de quem por ti k perde,

Para quem pouco te ama?(fii(pirava}

O Eco lhe refponde, pouco te ama.
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SONETO LXXI.
,

IA a íaudofa Aurora deftoucava

Os feus cabeilos de ouro delicados,

E asilores nos campos efmaltadosj

Do cnftalÍQo orvalho borrifava;

Quando o fermoío gado fe eípalhava

De Silvio, & Laurente pelos prados.,

Paftores ambos, & ambos apartados,

De quem o meímo amor naô íe apartava.

Com verdadeyras lagrimas Laurente,

Naó ley (di2ia) ò Ninf delicada,

Forque naõ moírejà, quem vive aufentCj

Poi!; a vida fem tí, naó prefta nada ?

Refponde Silvio, amornaó o coníente,

Queoffe,ndeasefperanças da cornada.

SONETO LXXII.

QUando de minhas magoas a comprida
Maginaçaó,os olhos tne adormece,

Ern íonhosaquellaalma me aparece

Que para mi toy íonho nefta vida.

% Xà n'uma roledade.onde eltendida

A viíia pelo campo desfalece,

Corro para ella, U ella entaó parece,

Que mais de mi fe alonga compelida.

Bradoj naó me fujais fombra benina,

Ella ÇjòS olhos em mi com brando pejo.

Como quem diz., que já naõ pôde íer^

Torna a fugirme, & eu gritando, Dina,

Antes que diga MenCj acòrdo^Sí vfrjo>

Que nem hum breve engano poífo ter.

SONETO LXXíII.

SUrpiros inflamados, que cantais

A triíleza, com que eu vivi taõ ledo,

Eu morro, &, naó vos levo, porque ey raedo

Que ao paliar do Lethes vos percais,

Eícritos para fempre jà ficais,

Onde vos moítraráó lodos co dedo.

Como exemplo de males, que eu concedo.

Que para avifode outros eftejais.

Em quem pois virdes falias efperanças.

De Amor, & da Fortuna, cujos danos

Algústeráó por bemaveoturanças
Dizeylhe, que os fervifles rauycos annoSj

E que em Fortuna tudo faõ mudanças,

E que em Amor, naõhaíenaõ enganos.

SONETO LXXIV*

A Queila fera humana, que enriquece

Sua prefunptuofa tyrania.

Deitas minhas entranhas, onde cria

Amor hum mal., que falta quando crece.

Se nella o Ceo moílrou (orno parece)

Quanto moftrarao mundo pretendia.

Porque de minha vida fe injuria?

Porque de rainha morte fe cnnobrece?

Hora em fim íublimay vcíTa vitoria.

Senhora^ com vencerme, & cativarme,

Fazey diílo no mundo larga hiftoria:

Que por mais que vos veja maltratarme,

Já me fico logrando defla gloria

De ver, que tendes tanta de raatâtrae,

SONETO LXXV.

Dltofo íejaaqiielle, que fomente

Se quey xa de amoroías eíquivanças

Pois por ellas naó perde as efperanças

De poder algum tempo fer contente:

Ditofo feja, quem citando auíente,

Naó fentc mais, que a pena das lembrançasj

Porque inda que íe tema de mudanças.

Menos fe teme a dor,quando fe feote.

Dltofo íeja em fim qualquer eftado>

Onde enganos, defprezos, ôí izenção.

Tracem o coração atormentado:

Mas triftc, quem fe fente magoado,

De erros, em que naó pode haver perdão.

Sem ficar n'alma a magoa do peccado.

SONETO LXXVI

QtJeni foíTe acompanhandojuntamente,

Por eíTes verdes campos a avcfinha,

Qiie dei pois de perder hi:m bem,que tinha,

N aó fabe mais., que coufa he fer contente.

E Quem foíTe apartanJoíe da gente,

Ella portompanheyra,& por vizinha,

MeajudaíTea diorar a pena minha.

Eu a ella o pezar, que lanço fente.

Ditofa ave, que ao meãos fe a natura

A feu prirneyro bera naô dà fegundo,

Dalheo íer triâe a fen contentamento.

Mas trifte, quem de longe quiz ventura,

Que para reípirar lhe fakeo vento

E para tudo , em fim^ lhe takc o inundo,

SO»
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SONETO LXXVII.

O Culto divinal íe celebrava

No templo, donde toda a creatura,

Louva o Fey tor divino, que a feytura,

Com ísu (agrado íanguereftaurava,

Alii amor, que a tempo me aguardava,

Onde a vontade tinha mais ícgura

Nua celefte, & angélica figura

A viíla da razão me íaltcava.

Eb crendo, que o lugarme defendia

E feu livre coftume naó fabendo.

Que nenhum confiado lhe fugia.

Deyxeymecacivarj roas jà que entendo»

Senhora, que por voflTo me queria,

Do tempo, que fuy livre, me arrependo.

SONETO LXXVIII.

Edaferen idade deleytoíà.

Que repreíenta em terra hum parayfo,

Entre rubis, & perlas doce riío,

Debayxo deouro, ôcneve^corderoía,
Prefença moderada, & graciofa,

Onde enfinando eftão deípejo, & fifo.

Que íè pôde poi; arte^ Sc por avifo,

Como pornatureza fer fermoía.

Fala, de quem a morte, & vida pende,
Rara, faave, era fim,renhora, volTa,

Repouío nella alegre, & comedido,
EItas armas faõ, com que me rende^

E me cativa Amor, mas naõ que poíla

Defpojarnisda gloria de rendido.

SONETO LXXIX.

Em fey Amor, qhe certo, oquereceo.
Mas tu porque có ilTo mais te apuras,

De manhofo mo negas, 6c mo juras.

Em teu dourado arco, & eu to creo,

A mão tenho metida no teu feo,

E naõ vejo meus danos ás efcurss,

E tu com tudo tanto meaíTeguras,
Que me digo, que minto,& que me enleo,
Naõ fomente confinto nefte engano.

Mas inda to agradeço, & a rai me nego
Tudo, o que vejo, & finto de meu dano.
Oh poderolo mal^ a que me entrego,

Que no meyo do juíto de/engano,
Mc pofla inda cegar hum moço cfgo.

SONETO LXXX.

COmo quando do mar tempeíluofo,
O marinheyro iaíTo, & trabalhado,

D'hum naufrágio cruel jà íalvo anado,
Sò ouvir falar nelle o faz medrolo.
E jura, que nm que veja bonançofo

O violento mar, & íoííegado,

Naõ entre nelle mais,mas vay forçado.
Pelo muyto incereflecubiçofo.

Affi, fenhora eu que da tormenta
De voJía viíla fujo, por falvarme,

Jurando de naó mais em outra verme:
Minh'alma, que de vòs nunca feaufenta,

Dame por preço vervos, faz tornarme^
Donde fugi tam perto de perderrae.

SONETO LXXXI.

A Mor he hum fogo,que arde fera fe ver,

He fenda, que docj & naõ íe íente,

He hum contentamento defcontente,

He dor, que defatina íem doer.

He hum naõ querer mais,que bem querer,
He hum andariolitario entre agente,

He nunqua contcntarfe de contente,

He hum cuydar, que ganha em íe perder,

He querer eíiar prefo por vontade,
He íervir a quem vence o vencedor,

He ter, com quem nos mata^lealdade.

Mas como caufar pôde fcu fayor

Nos corações humaoosamizade.
Se tam contrario a fi he o mefmo amor?

i
SONETO LXXXII.

SE pens por amarvosíe merece,
Quem delia livre cítá, ou quem izento?

Que alma, que razão, que entendimento
Em vervos íenaó rende, & obedece»

Qlic môr gloria na vida fe cíFerece,

Queocuparíeem vòs o penfamento?
Toda a pena cruel^todoo tormento,
Em vervos feoaò ícnte^ mastfquece.
Mas fe merece pena, quem amando

Contmo vos eílá, fc vos oíFcnde^

O ftiundo matarey, que todo he volTo.

Em rni podeis, fenhora, ir começando,
Que claro íc conhece, & bem íe entende,

Amatvos quanto devo, & quanto poífo.

SO-
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SONETO LXXXIII.

QUe levas cruel morte? hum claro diaj

A que horas o tomaíle? araanhecendoí

Entendes o que levas? naõ o entendo.

Pois quem to faz levar? quem o entendia*

Seu corpo quem o goza? a terra fria,

Como ficou íua luz?anoytecendo:

Lufitania, que diz* fica dizendo.

Em fim, naó mereci dona Maria.

Matafte quem a vio já morta eítava,

Que diz o cruel amor í faiar naõ oufâ>
E quem o faz calar? minha vontade.

Na corte, que ficou? faudade brava:

Que bca là que ver? nenhúa coufa.

Mas fica, que chorar íua beldade.

SONETO LXXXIV.

C\
Ndados fios de ouro reluzente*

/ Que agora da mão bella recolhidos
Agora (obre as roías eítendidos,

Fazeis que íua bdleza íe acrefcente.
Olhos, que vos moveis taó docemente

Em mil divinos rayos acendidos,
Se de cá rae levais alma, & fentidos,

Que fora, íe de vós naõ fora aufente?
Honeftorifo, que entre amor fineza^

De perlas^ & coracs naíce, & perece,
Se n'alma em doces eccos naó o ouviíle?

Se imaginando fó tanta belleza,

De fi, em nova gloria a alma fe eíqueccj
Que fera quando a vir^ah quem a viíTe.

SONETO LXXXV.

FOy jà num tempo doce coufa amar,
Em quanto me enganava a cfperança,

O coração com efta confiança,

Todo íè desfazia emdeíejarj

Oh vaó, caduco, & débil efperar.

Gomo íe defengana hua mudança!
Que quanto he mór a bemavcnturança,
Tanto menos fe crè, que ha de durar.

Quem |à fe vio contente,& profperado_,

Vendoíe em breve tempo em pena canta,

Razão tem de viver bem magoado.
Porém quem tem omundoexpriraécado»

Naõ o magoa a pena, nem o eípanta,

Que mal fe eílranharà o coftumado.

SONETO LXXXVI.

D Os illuftres antigos, que deyxaraõi
Tal n0me,q igualou Fama á memoria

j

Ficou por luz do tempo a larga hiftoria

Dos feytos, em que mais fe aíTinalàraói

Se fe com coufas deíles cotejarão

Mil voffas, cada húa taõ notona,

Vencerá a menor delias a íBór gloria

Que elles em tantos annos alcançarão.
A gloria fua foy, ninguém lha tome

Seguindo cada hum vários caminhos,
eftacuas levantando no feu templo.

Vós honra Portugueza^Sí dos CoutinhoSj
lUuft ré Dom Joaój com melhor nome,
A vós encheis de gloriai & a nós de exemploi

SONETO LXXXVII,

COnverfaçaõ domeftica aíFeyçoà,

Hora em forma de boa, & fá vontade,
Hora de húa amoroía piedade,

Sem olhar qualidade de peíToâi

Se defpois por ventura vos magoa
Com delamor, & pouca lealdade.

Logo vos faz mentira da verdade

O brando amor, que tudo em fí perdoa,

Naõ faõ ifto, que fallo, conjecuras,

Qneo penfamentojulga na aparência.

Por fazer delicadas eícrituras, l

Metido tenho a maõ na confciencia»
^

E naõ fallo fenaó verdades puras.

Que me enfinou a viva experiência.

SONETO LXXXVIII. ^

E'
Sforço grande igual ao penfamentój

/ Peníamentos cm obras divulgados,

E naõ em peyto tímido encerrados,

E desfeytos defpois em chuva, & ventoj

Animo de cobiça bayxa izento,

DinoporiíTo fó de altos citados,

Fero açoute dos nunqua bem domados
Povos do Malabar fanguinolento:

Gentileza de membros corporaesj

Ornados de pudica continência.

Obra por certo rara de naturaé

Eílas virtudes, & outras muytâs maíSí

Dinas todas da Homérica eloquência^

Jazem debayxo deita fcpultura*

SO-
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SONETO LXXXIX.

1^"! O mundo quiz hú tempo, q ícachafle

X^ O bem, q por acerto, ou forte vinha,

E por exprííKcntar, que dita tinha,

Quiz pue a Fortuna em mi fe exprimétaíTe.

Mas porque meu deílino me moftraíTe,

Que nem ter efperanças me convinha,

N unca nefta taó longa vida minha,

Coufa medeyxou ver, que deícjafle,

Mudando andey coftume,terra,&eíí;ado,

Por ver fe fe mudava a forte dura,

A vida puz nas mãos de hum leve lenho,

Mas íegundo o q o Ceo me tem moftrado,

Já íey, que deíle meu bufcar ventura,

Achado tenho já, que naó a tenho.

SONETO XC.

APerfeyçaó, agraça,odocegeyto,

A Primavera chea de frefcura.

Que fempre em vós florece, a que a ventura,

E a razaõ entregarão efte peyto:

Aquclle criftalino, & puro afpeyto,

Que em fi comprende toda a fermofura,

O refplandor dos olhos, & abrandura.

De que amor a ninguém quiz ter reípeyto:

Se iíto, que em vós íe vè, ver defejais,

Comodmode verfe claramente,

Por mais, que vó* de amor vos izcntais.

Traduzido o vereis taõ bellamente,

Nomeyodefte eípiritOjOndeeftais,

Que vendovos fintais^ o que elle fente.

Q SONETO XCI.

VOs, que de olhos fuaves, & ferenos,

Com julta caufa a vida cativais,

E que os outros cuydados condenais,

Poríníulfos, por bayxos, & pequenos.

Semda do amor dom.efticos venenos.

Nunca porvaites, quero faybais,

Que he tanto mais o amor dei pois que amais,

Quanto faõ rnais ascauías de fer menos.

E naó cuyde ninguém, q algum defeyto.

Quando na cauía amada íe apreft nta,

Pofla diminuir o amor pcrteyto;

A ntes o dobra mais, & fe atormenta^

Pouco, & pouco deículpa o brando peyto,

Que amor com feus contrários íe acreícenta.

SONETO XCíl.

Ç\ Ue poderey do mundo jà querer,^ Que naquillo, em ^ puz tamanho amor.

Naó VI fenaó defgoíloj deíamor,

E morte cm fim, que mais naõ pódc íer.

Pois vida me naó farta de viver.

Poisjá fey, que naó mata grande dor,

Sc coufa ha hi, que magoa dé mayor.

Eu a verey, que tudo poflb ver,

A morte a meu pefarme aíTegurou,

De quanto mal me yinha, já perdi,

O que perder o medo me enfinou:

Na vida,dcfamor fomente vi,

Na morte, a grande dor, que me ficou,

Parece, que para iíTo íó nafci.

SONETO XCIII.

PEnfaraentos, que agora novamente

Cuydados vãos cm mi refufcitais,

Dizeyme, ainda naõ vos contentais,

De terdes, quem vos lem taõ deícontente.?

Que fantafia he efta, que preíente

Cada hora ante meus olhos me moftrais?

Com fonhos, & com íombras atentais,

Quem nem por fonhos pôde íer contente?

Vcjovos pcnfamentos alterados,

E naó quereis de efquiyos decUrarme

,

Que he iíto, que vos traz taó enleados.

Naõ me negueis, fe andais para ncgarrae>

Quefe contra mi eftais alevantados,

Eu vos ajudarey meímo a matarmc.

SONETO XCIV.

SE tomar minha pena cm penitencia,

Do erroj em que cahio o pcnfamento,

Naõ abranda, mas dobra meu tormento,

A iíto, & a mais obriga a paciência.

E fe húa cor de morto na aparência,

Hum efpalhar lufpiros vãos ao vento.

Em vós naõ faz, fenhora, movimento,

Fique meu mal em voífa confciencia.

Efe de qualquer alpcra mudança.

Toda a vontade izenta amorcaítiga,

(Como eu vi bem no mal, q me condena,)

E fe em vòs naõ fe entende aver vingança,

Scra forçado^pois amor me obriga)

Que eu íó de voíía culpa pague a pena.

SO-
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SONETO XCV.

Quella^quedepuracaíUdade, '

De fi nieíma tomou cruel vingança.

Por húa breve^ & fubita mudança,
Contraria àíua honra,& qualidade:

, Vtnceo a fermofura a honeftidade,

Venceo no fira da vida a eíperança,

Porque ficaííe viva tal lembrança.

Tal amor, tanta fé, tanta verdade.

De fi, da gente, & do mundo efquecida,

Ferio com duro ferro o brando peytOj

Banhado eai fangueaforçadotyrano.

Oh eftranha oufadia, eílranho fcyto,

Que dando morte breve ao corpo humano.
Tenha Tua memoria larga vida!

SONETO xcvr.

Os veftiJos Elifa revolvia,

Quí lhe Ensâs deyxára por memoria,
Doces dcípojosda paíTadaglorii,

Doces, quando o feu Fado o coníencia.

Entre ellcs a fermofa efpada via^

C^ue o inftrumcnto foy da crifte hiltoría,

E CO no quem de íi tinha a vitoria,

Clom ella alli falando, lhe dizia:

Fermofá, Si noya efpada, fe ficaíls^

5Ò par^ executares os enganos,

Oe quem te quiz deyxar em mmha vida:
Sabe, que tu comigo ts enganaíi^

5.ue para me tirar de cantos danos
íobejame a triltcza da partida,

SONETO vXGVlI.

OQuaõcaromecufta oéntcnderte',

Molefto Amor, qu: fó por alcançarte

])e dor em dor me tcs trazido a parte,

Dndeemti, ódio, & ira fe converte;
Cuydey, que para em tudoconhecerte,

Vle naõ faltaífe experiência, & arte,

Vgora vejo n'alm \ acrefcentarte

Iquiílo, que era caufa de perderte.

Eítavas taó fecreto, no meu peyto,

^ueeu mcfmo, que te tinha, naófabia^

^3 me íenhoreavas defte gey to:

Defcubriílete agora^ & foy por via,

íueteu defcobrimento, & meu defeyto,

lum me envergonha, ôc outro me injutia.

1, Pare.

SONETO XCVIII.

SE defpois de eíperança taõ perdida,
A mor pola ventura coníentiíTe,

Que ainda algua hora alegre viíTe,

De quantas triítes vio taõ longa vida;

Húa alma já taó fraca, & taõ cahida>
Por mais alto, que a forte me fubiíle,

Naó tenho para mi, que confentilTs

Alegria taõ tarde coníencida,

Naó taó fomente Amor, me naõ moílróú
Hum hora, em que viveíTe alegremente.
De quantas nefta vida me negou:
Mas inda tanta pena me confentc,

Que CO contentamento me tirou

O goíto d*dlgum hora íer contente.

SONETO XCIX.

ORayo criftalinõ Ce eílcndia

Pelo mundo, da Aurora marchwtada."

Quando Nife paflora delicada.

Donde a vida deyxava íe partia

Dos olhos, com que o Sol efcurecía,

Levando a vifta em lagrimas banhada.
De fi, do Fado, Sc tempo magoada.
Pondo os olhos oo Ceo, aíli dizia:

Naíce fcreno Sol,puro, & luzente,'

Refplandece Fermofa, & roxa Aurora,
Qualquer alma alegrando deíconrentc:

Que a minha, fabíí tu, que dcfde agora.

Já mais na vida a podes ver contente.

Nem taõ criíte nenhúa outra paílora*

SONETO C. /

NO mundo poucos annos,& canfadot

Vivi, cheos de yil miíeria dura,

Foymetâó cedo a luz dodiaefcura, 4

Qiie naó vi finco luftros acabados.

Corri cerras, & mares apartados,

Bufcando ávida algum remedio,ou cura^
Mas aquilío, que em fim naõ quer ventura*
Naõ noalcançaõ trabalhos arnfcados»

Crioume Portugal na verde, & cara

Pátria minha Alam-quer, mas ar corrutOj

Que nefte meu terreno vafo tinha,

Me fez manjar de peyxes,cra ti bruto

Mar, que bates na Abafia fera, & avara,

Tam longe da ditofsi pa.tíia minha.

iiliai»!
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SONETO Cl.

íJe me quereis perpetuas faudades,

.Com que efperança ainda me enganais?

Que o tempo» qaeíevay,náoiorna maiS;,

E fe corna, não tprnaõ as idades :

Razaò he jà ò annos, que vos vades,

Porque eílestaóligeyros, que paíTais,

Nem todos para hum gofto faõ iguais^

Nem fempre faõ conformes as vontades:

Aquíllo^aquejáquiz,he Cao mudado,
Quequafi he outra coufa, porque o$ dias

Tem o primeyro gofty já danado.

Efperanças de novas alegrias.

Naó mas deyxa a Fortuna^êí o têpo errado,

Qiie do.contencamcntofaótfpias.

SONETO ClLí

"C Y Erdade,anior, razaô, merecimento,

, V Qu.íkjuer alma faráõ fegiua, & forte,

Porém Fortana,cafo, tempo, & íorte,

Tem do confufo mundo o regimento.

Ejffeytos mil revolve o pensamento^

Enãoíabe,aquecaufa íe reporte,

Masfabe.queoquehemaiSjqvidajS^morte,

Que não o alcança humano entendimento.

Doutos varões daráõ razões fubidas.

Mas faõ experiências mais provadas,

E por ifto he melhor ter muyto vifto.

Coufa ha hi, que paíTaó fem fer cridas,

E coufas cridas ha, jem ftr paíTadas,

Mas Q melhor de tudo he crer em Chrifto*

.

SONETO CIV.

QUé quizer ver d'Amor húa excellêcia^

Onde fua fineza mais fc apura,

Atente onde me põem minha ventura,

Por ter de minha fé experiência.

Onde lembranças matão alõgà auíenciaj

ETitemerofo margem guerra dura,

Aiii a faudadecítàíegura.

Quando mórnfco corre a paciência.'

Mas ponhame a Fortuna,8£ o duro Fado
Em nojo,morte,danOj & perdição,

Ou em fublime,& ptoípera ventura : Çàol
Ponhame em íim.em bayxo, ou altoefta»

Que até na dura morte me acharão,

N a hngoâ o notne,n'aima a vifta pura,

SONETO CV.

VOs Ninfas da Gangetica efpeíTura;

Cancay fuaveaiCnte em vos fonora^

Hum grande Capitão, que a roxa A ui ora

Dos filhos def.ndco da noyteefcura.

Âiunioufe a caterva negra,&dura,

Qnc na Aorea Cherfonefo aíTouta móraj^

Para lançar do caro ninho fora

Aquelles, que mais podem, que a venturai

Mas hum forte Leão com pouca gente,

A multidão taó fera, como necia, ^ jk

Deftruindocaíliga, & torna fraca. * 1
Pois, ò Ninfas, cantay, que claramente?

Mais do que Leonidas fez em Greciai

O nobre Leonis fez em Malaca.

SONETO CIIÍ.

Floufe o coração de rauyto izento,

De fij cuydando mal, que tomaria

Taó illicuo amorj tal oufadia,

Taímòdo nunca viílo de tormento.
Mas os olhos pintarão tão atento.

Outros, que viílo cem na fantaíia.

Que arazaõ temerofa, do que via,

F ugio, deyxando o campo ao pcnfamento.
O Hypolito caílo, que de geyto

t>e Fedra, tua madrafta fofte amado,
Q!:ie não fabia ter nenhum refpeyto

:

Em mi vingou o Amor teu caílo pcyto,
Mas eílá deíTe agravo tão vingado.
Que fe arrcgei>de jí, dp que tem feyto,

.1 S.0

SONETO cvi:

D Oce contentamento já paíTadoí
^

Em que todo meu bem fó confiíliai j

Quem vos levou de minha companhia, J
E me deyxou de vòs taó apartado? %
Quem cuydou, que íc viíTe neíle eílado^

Naquellas breves horas d*alegria.

Quando minha ventura coníentia.

Quede enganos viveífe meu cuydado?

Fortuna minha foy cruel, & dura,

Aquella, que cauíou meu perdimcnto;

Com a qual ninguém pôde ter cautela.

Nem íe engane nenhúa creatura,

Que naõ pôde nenhum impedimento.

Fugir do que lhe ordena fua cítrella,

so«
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SONETO CVII.

VOs, q eícucaisem Rimas derramado
Dos fufpiros oíom, que me alentava

Na juvenil idade^ quando andava
Em outro em parte do que fou mudado:

Sabey, que buíca íó do jà cantado,
NotempOjCmqueou temia^ ou efperava
De quem o mal proveu, q eu tanto amava,
Piedade, & naó pcrdaõ, o meu cuydado:

^
Pois vejo que rama nho fencimento

bòmereudcofer fabula da gente
;Do que comigo meímo me envergonho)

^ Sirva deexemplo cbromeu tormento,
I^om que todos conheçáo claramente,
^ise quanco ao mudo apras he breve íonho.

SONETO CVIlI.

E amor eícrevo, de amor trs to, & vivo^
Deamornienarceamar, íé fer amado;

)e|udo fe dclcuyda o meu cuydado^
^itanfo nsõ íeja Rr de Amor cativo.^

De Amor, que a lugar alto voe altivo,
'. funde a gloria Tua em fer oufadoj
í^ueíe veja melhor purificado

^o i{?«menforcíplandordehurayoerquivo.
Mas ay, que tanto Amor fó pena alcança í

lais connantcdIa,&elle mais conííante
)ereutnur.f-ocada qudíótrara.

*

Nada enfim, me apíoveytajqâefperanca,
eanimaalgOaveza hum trifte amante,
o perto vivifica^ ao longe mata.

SONETO CTX.

^
E da celebre Laura a fermofura

) Hum numeroio Círne ufano eícreve^
:uma Angclíca peoa fe te deve,
31P o Ceo em formarte mais íe apura.
E íe voz menos alta te procura
eiebrarj ( ó Natércia ! } em vaó íe atrevej
everíejàa Ventura Lifo teve,
as de cantar te faitalhe a ventura.
No Cto naçeíte, certo,& não na terra :

ira gloria do mundo ca deceák •,

uemnia!,S!Íionegar^muyco mais erra.
E eu imagino que de là vseíle

raenroendar os vjcjo.s que eíle encerra,
3 OS divinoi poderes quetrouxeíls.
1. Parte,

^

' HONETO CX.

Síes cabellos lourcs,& efcolhídoSj— Qiie o fer ao áureo Sol eftaõ tirando \

Eííe ai immenfo, adcnde naufragando
fcílaõ continuamente os meus íentidosj

Efies furtados olhos tzô fingidos,
Que minha vída,& morte, eftaõcaufando:
Eila divina graça, que em falando^
Finge os meus peníameotos nâo íer cridos :

Efle corapaíío certo, eíTa medida
Que faz dobrar no corpo agentilezi .«

A divindade em terra^ taó Jubida :

Moílrem já piedade,& não crueza,
Que faó laços que Amor tece na vida,
Sendo em mi foírimento,em vòs dureza.

SONETO CXí.

QUcm pudera julgar de vòs, Senhora,
Que hiu tal fé pudeiTe aíli perdervos?

Seporamarvos chego a aborrecer vos,
Deyxârnão poíTooamarvosalgum hora.

Deyxais a quem vos ama, ou vos adora,
Por ver a quem quiçá nãofabe vervos ?
Mas eu fou quem não foube merecervos,
Ee/ía minha ignorância entendo agora.
Nunca foube entender voíía vontade.

Nem a minhíí mo/irarvo^ ver.Jadeyra,
Inda que clara eftava eíla verdade.

Efta, em quanto tu vos vir, vereis inteyraj
E feem vaô meu querer vos perluade,
Mais voíTonáo querer faz que ves queyra.

SONETO CXIL

QUem, Senhora, preíume de louvarvos'
Com diícurfo que baxe de divino.

De Canro mayor pena feri dioo,
Qiianro vós fois mayor ao contemplarvos.
Naó aípire algum cantoaceíebrarvos,

Formais que íeja raro, ou peregrino;
FoiS de voíía beiieza eu imagino
Que fó com voícoo Ceo quiz compararvos.,

Ditofaefta alma voíía a que quifcftes
Fór em poííe de prenda taô íubida,
Qual eíla que begnina, eníim, me dcíles.

Sempre fera antepoíta á mefma vida :

Eíia eíiimar em menos me fízeftes.

Se antes que cíToutra a quero ver perdida.

Gij so-
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SONETO CXIII.

Moradoras gentis, & delicadas,

Do claro,8i áureo Tejo, que metidas

Eftais em fuás gruras efcondidas

E com doce repouío foflegadas.

Agora eíleis de amores mfiamadas^

Nos criftâlinos Paços entretidas i

Agora no exercitio embevecidas

Das telas de ouro puro matizadas.

Movey dos lindos roftos a luz pura

De voíTos olhos bellos^ coníentindo.

Que lagrimas derramem de tnftura.

Eafli com dor mais propia ireis ouvindo

Asqueyxas que derramo da Ventura

Qu«om penas de Amor me vay legumdo.

SONETO CXiV.

BRandas agoas doTejo^ que paíTando

Por eftes verdes campos.que regais, •

Plantasjcrvas, & flores,& animais,

Paftores, Ninfas, ides alegrando

:

Naô íey (ah doces agoas \) naó fey quádo

Vos tornarey a ver ; que magoas tais,

Vendo como vos deyxo, me caufais.

Quederornarjávou defconfiado.

O dcnou o Deílino, defcjofo

De converter m.us goílos eni pefares,

Paruda que me vay cufiando tanto.

Saudoío de vòs» delle queyxoío,

Enchcrey de íuípiros outros ares,

Turbarey outras agoas com meu pranto.

SONETO CXV,

^"j Ovos cafos de Amor, novos enganos,

\ Envoltos enm lifonjas conhecidas j

Do bem promelías hlfas, & elcondidas.

Onde do mal fe cumprem grandes danos.

Como não tomais jà pordefengancs,

Tantos ays, tantas lagrimas perdidas,

Pois que a vida náo bafta, nem mil vidas,

A tantosdias trilles, tantos annos ?

Hum novo coração milter avia.

Cem outros olhos menos agravados^

Para tornar a crer o que eu vos cria.

Andais comigo, Enganos, enganadpS}

t Ic o quiíerdes ver cuyday hum dia

O que le diz dos bem acutiiados.

SONETO CXVl.

ONde porey meus olhos que não veja

A cauía de que nace o meu tormento ?

A qual parte me irey co' o penfamento.

Que para defcanfar parte me feja ?

Jà ley como fe engana quem defeja

Em vaò zn:or fiel contentamento j

De que nosgoftosfeusjque faô de vento,

Sempre falta leu brm, feu mal íobeja.

Mas inda^ fobre o claro deíengano^

AíTi me trás elta alma fojugada^

Que delle eílà pendendo o meu defejo.v

Evou deduemdif!, de annoem anno,

A pos hum nàoíey que,apos hum nada,

Qiie quanto mais me chego menos vejo.

SONETO CXVlI.

A do Mondego as agoas aparecem

A meus olhos.não meus, antes alhcos, 1

Que deourras d íFerentes vindo cheos,

Na lua branda viíta ainda mais crecem.

Parece que também forçadas decem.

Segundo (e detém em feusrodeos,

Triiíei Por quantos modos, quantos meos.

As minhas íaudades me entnílecem

!

Vida de tantos males fultcadaj

Amor a põem em termos que duvida

De conleguiro fim dtfta jornada.

Antes le da de todo por perdida.

Vendo que não vay da Alma acompanhada;

Que íe dcyxou ficar onde tem vida.

SONETO CXVIII.

aUc doudo penfamento he o que figo ?

Após que vaõ cuydando vou correndoi

Sem ventura de mi ! que d:o me cntendO}

Nem o que callo ley, nem o que digo.

Pelejo com quem trata paz comigo j

De quem guerra me faz nâo me defendo.

De f.ilias eíperanças que pretendo ?

Quem do meu propio mal me íaz amigo ?

PorquCj fe na fci li vre,me cativo?

E pois o quero fer, porque o náo quero ?

Como me engano mais com defenganos

Seja deíelperey, que mais efpero ?

E fe inda eípero mais, porque náo vivo ?

E le vivo, que acufo monacs danos?

bv.»'
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SONETO CXIX*

Fl Um firme coração pofto em ventura,

1 Hum defejarhoneftoj quefeengeyte

DevoíTa condição, fem que reípeytc

A meu taó puro amof, a fé taõ pura :

Hum vervos,de ]piedade,& de brandura,

Sempre enemiga, fazme que íofpeytc

Se alguma Hircana fera vos deu leyce,

Ou íe naceftes de hiãa pedra dura.

Ando bulcando cauía que deículpe

Crueza taò eftraoha; porém quanto

NiíTo trabalho mais, mais mal me trata.

Donde vem^q não ha quem nos naó culpe

A vós porque matais quem vos quer tantOj

A mim por querer tanto a quem me mata.

SONETO CXX,

R, que de meus Turpiros vejo cheyo •,

Terra, canfadajà com meu tomíentoj

Ãg03, que com mil lagrimas íuílentOi

FogOj que mais acendo no meu feyo.

Em paz eftais em mim j St aíTi o creyo,

Sem eík ler o voffo propio iDtentO}

Poisemdor,ondeíalta o fofrimento,

A vida íe íoílem por voOb meyo.

Ay imiga Fortuna ! Ay vingativo

Amor J A que diícuríos por vòs venho,

Sem nunca vos mover com minha magoa!
Se me quereis matar^ para que vivo ?

E tomo vivOj fe contrários tenho

FogOj Fortuna^A mor,Ar^Terr a, & A goa ?

SONETO CXXL

A claro vejo bem, já bem conheço

Quanto aumentando vou o meu torméto,

Poisíey q fúdoemagoa,eícrevoem yéto,

E que o cordeyro manfo ao lobo peço.

Que Aracne fou,pois já com Palas teço;

Que a Tigres em meus males me lamentoj

Que reduzir o mar a hú vaio intento,

Afpirando a efie Ceo que naõ mereço.

Quero achar paz em humconfuíoinferno^

Na noyte do Sol puro a claridadci

E o fuave Verso no duro Inverno.

Buíco em luzente (Jlimpoeícuridadcj

E odefejadobem no mal eterno

Eufcando Amor cm voíTa crueldade*

SONETO CXXlí,

DE cá, donde íómente o imaginarvos

A rigurofaauíencia meconfente^

Sobre as azas de AmorjOufadamcnte

O mal fofrido efprito vay buícarvos.

E fenaõ receara de abrafarvos

Nas châmas,que por voíTa cauía fentéj

Là ficara com voíco, & vòs preíente

Aprenderade vòs acontentarvos.

Mas pois que eílar aufente lhe he forçado,

Por Senhora, de cá, vos reconhece.

Aos pés de imagens vofTas inclinado*

E pois vedes a fé que vos oífrece^

Ponde os ol hos, de là, no feu cuydado»

E darlheeysinda mais do que merece.

SONETO GXXIil.

NAõ ha louvor quê arribe á menor par fá

De quanto em vós fc ve,belia Senhoraj

Vós fois voffolouvory quem vos adora

Reduz íómente a eíle o engenho, & arteé

Quanto por muy taS Damas fe reparte

Debello, &de fcrmofo^em vòs agora

Se junta em modo tâl^que pouco fora

Dizer que íoiso todo, ellasa parte.

Culpa, logo, naõ he,íevou louvarvos,

Ver incapazes todos os louvorc-s,

Pois tanto quiz o Ceo aventtjc^rvos.

Seja a culpa de voiTos reíplandores}

Ea que ellestem vos dou, ío para darvcs

O mòr louvor de todos os mayores.

SONETO CXXIV.

NÂõ
vàsao Monce,Nire, comteugidoj

Qiielà vi que Cupido lebuícava:

Por ti íómente a todos prcgunravaj

No gcíio menos plácido que irado.

Eile publica, ct «fim, que lhe has roubado

Os melhores farpoensda íuaaljavaj

E com hum dardo ardente aííegurava

Traípaoarefre peyio delicado.

Fuge de verte lá neítaavenrura,

Porque (^contra ti o tens irofo^

Pode íer q\^e ic alcance com mão úut^.

Masay! qVie em vaó te advirto temeroío,

Seà tuaincomparavelfermoíura

Se rende o dardo feu mais poderafo!
SO-

\\\\
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SONETO CXXV.

A Violeta mais bella que amanhece
No valle por eímalte da verdura.

Com feu pálido luftre, & fermofura,

Por mais bella, Violante, te obedece.

PreguntaímCj porque? Forque aparece

Em ti íeu nome, & íua cor raa is puraj

E eítudar em teu roílo íó procura

Tudo quanto em beldade mais floreee,

O luminofa Flori ò Sol mais claroi

Único roubador de meu fentido^

í^aõ permitas que Amor me íeja avaro,

O penetrante Seta de Cupido

!

Que queres? Que te peça por reparo

Ser nefte Vale Eneas defta Dido ?

SONETO CXXVI.

TOrnay eíTa brancura á alva açucena,

E eíla purpúrea cor às puras roías:

Tornay ao Sol as chamas luminoías

De eíTa vifta que aroubos vos condena,

Tornay àíuavifíima, Sirena

Deeíía voz as cadencias deleytofas j

Tornay a graça às Graças, que queyxofâS
E/taó de a ter por vós menos fcrena.

Tornay á bella Vénus a bellezai

A Muierva o íaber, oengenho, &a artej

E a pureza à caítífTima Diana,

Defpojayvos de toda eíía grandeza

De doens; & ficareis em toda parte

Com voíico fó, que he íó íer inhumana.

SONETO CXXVII.

t"\
E mil fofpeytas vans femclevantao

J Trabalhos, & deígoftcs verdadeyros,

Ay! Que eftes bens de Amor íaõ feyticeyros,

QLjecom hu naõfey qtoda Alraaencantaõ!

Como Sereas docemente cantaõ,

P?ra enganar os triftesmsrinheyros:

Osmeusaíli meatrahemliíongeyros^
E delpois com horrores mil me efpantaõ.

Qjíando cuydo que tomo porto, ou terra,

Tal vento fe leyanta cm hum inítante_,

Que fubito da vida deíconíio.

Mas cu íou quem me faz a mayor guerra,

Fois conhecendo os rifcos de hum Amante
Fiado a ondasde Amor, deilas me fio.

SONETO CXXVIil.

Mil vezes determino naõ vos ver,

Por ver fe abranda mais o msu penar:

E fe cuydodeafli me magoar,

Cuyday o que íerà, íe ouver de fer.

Pouco me importa já muy to fofrer,

Defpois que Amor me pos em tal lugarj

E o que inda me doe mais he íó cuydar,

Que mal fera cila dor pojjo viver.

Aíli naõ buíco eu cura contra a dor.

Porque bufcando alguma entendo bem
Que neíTe meímo ponto me perdi.

Quereis que viva, enfim, neílerigorj

Sò mente o querer voíío me conyem
Afii quereis que íeja.* Seja aíli.

S.ONETO CXXIX.

A Chagaque, Senhora, me fízeíles,

"^^ Naõ foy para curar icem humíodia^
Porquecretcndo vay com fal porfia

Que bem defcobrc o intento-quexiveftes?

De cauftf r tanta dor vos não doeíles?

Mas a doervos, dor me naõ leria.

Pois já com eíperança me veria

Do que vós que cm mi viíTe naõ quiíeítes.

,

Os olhos com que todo me roubaftes

Foraõ caufa do mal queyou paliando,

E vós eftais fingindo o naõ caufafles.

Mas eu me vmgarey. E fabeis quando?

Quando vos virqueyxar porque deyxaftes

Iríe a minha Alma nellcs abraíando.

SONETO CXXX,

E com deíprezos, Ninfa , te parece

Qiie podes deíviar do íeu cuydado.

Hum coração conílante que íe oíirece

A ter por gloria o fer atormentado. ^

Deyxa a tua porfia, & reconhece

Que mal fabes de amor defenganado.

Pois naõ fentes, nem vés q em teu malcrece

Crecendoem mi de ti maisdeíamado,
O efquivodeíamorcom que me tratas.

Converte em piedade, íenaõ queres

Qne. creça © meu querer, 6í; o teu deígoílo.

Veocermecom cruezas nunca efperes:

Eem me podes matar, & bem me matas.

Mas íempre hade viver meu profupofío.

SO-
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SONETO CXXXI. SONETO CXXXIV.

Eahora minha, fe eu de vos auícnte

^^ Me defendera de hum penar fevero,

íofpeyto que ofendera o queyos quero,

Sfquecido do bem de eftar prefentc.

Xras eíle logo finto outro accidente,

l he ver^que íe da vida dele(perOj

Perco a gloria que vendo yoseípero,

i aíli eftou em meus males diíferente,

E neftâ difFcrença meus íentidos

Dombatem com taó afpera porfia

^5 julgo efte meu mal por deshumano.

Entre fifempre os vejo divididos»

s fea cafoconcordaó algum dia^

1 j íó conjuração para meu dano*

SONETO CXXXII.

O regaço da Máy Amor eftava

Dormindo taó fermofo que movia
) coração que maisifencoovia,

\ a íua própria Mãy de amor matava.

Ellâco'os olhos nelk contemplava
L quaato eftrago o Mundo reduzia:

ille, porém, íonhando Ihcdizia

^e todo aquelle reial ella o caufava.

Solifo^que graduado em feus amoresi
)e faber de ambos mais teve a ventura»

líll iokou a duvida aos paftores :

Ssbem mefereiti fempre íem ter cura
Do Minino os ardentes paíTadores

^m (líe fere da Máy a fcrmoíura.

SONETO CXXXIII.

ESte terrefte Caos com feus vapores

Naõpodecondenfaras nuvens tanto,'

^ue G claro Sol naó rompa o negro manto
;}om fuás belUsjSt luzentes cores.

A ingratidão eíquiva de rigores

!)pofta nuvem he,que dura em quanto
Síos naõ converte o Ceoem triíts pranto

>uas vans efpsrancas, feus favores.

Pòdefe contrapor aoCeoaTerra,
2 eftar o Sol por horas cclipfado,

Vias naó pode ficar efcurecido.

Pode prevalecer a voíTa guerra,

yias a peíar das nuvens i declarado

tia de fer voíTo Sol, & obedecido»

T_I Uma admirável erva fe conhece
•*• *Qiie vay aoSol fegumdo de hora em hotâj

Logo que elledo Eufrates íe vè fora,

E quando eftà mais alto, entaõ florece.

Mas quando ao Oceano o carro decc

Toda a íua belleza perde Flora.

Pcrque :11a fe emmurchece^ & fe defcora^

Tanto CO* a Luzaufente íeentriftece.

Meu Sol, quando alegrais efta AlmâyoíTaí

MoítrandolheeíTeroíto que dà vida.

Cria flores em íeu contentamento.

Mas logo, em não vos vendo , enTÍftecida

Se murcha, & íe confume em graó lorméto

Nem ha quem voíTa auíencia fofrer poíla,

SONETO CXXXV.

Cl Recey, defejo meu, pois que a Ventut*

^ Já vos tem nos feus braços levancado;

Qpe a bella cauía de que (ois gerado»

O mais ditofo fim vos afegura.

Se afpirais por oufado a tanta altura,

N.ió vos eípante aver ao Sol chegado;

Porque he Águia Real voíío cuydado,

Que quanto mais o fofre mais fe apura,'

Animo, Coração} queopenfameoto

Tc pode inda fazer mais gloriofo,

Sem quereípeyte a teu merecimento.'

Que creças inda mais he jà forçofo;

Porqnefe foy de oufado o teu intento>

Agora de atrevido hc venturofo.

SONETO cxxxvr:

HEo gozado bem em agua efcríto l

Vive no dcfejar, morre no eíFeyto ;

O defejado íempre , he mais perfeyto,

Porque tem parte algua de infinito.

Dar a húa Alma imraortal gozo preícrico J

Em verdadeyro amor fora defeyto :

Por modo fuperior, não imperteyto.

Sois exceyçaó de quanto aqui limito.

De húa efperança nunca conhecida»

Da fé do deleiar naó alcançada.

Sereis mais defejada poíTuida.

Naó podeis da efperança fer àrtiadâ :

Vifta podereis ler, & entaõ mais crida

:

Porém, naõ fem agravo comparada.

i!: ir'
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SONETO CXXXVIL

Eqnantâs graças tinha a Natureza
Fez hum belío^^ riquifliinoceíouroj

t com rubis,& roraSineve,& ouro,

Formou íub!ime,& Angélica Bslleza.

Posíia boca os rubis, & na pureza

Do billo roíloas roías, porquem morroj
Nocabdioo vâlordo metal louro j

No peyto a neve, ccn q a alma cenho acefa.

Mas nos olhos moftrou quanco podia,

E fez delles hum Sol , onde fe apura

A luz mais clara que a do claro dia.

Enfim, Senhora, em voíTa compoíluraj

EUa a apurar chegou quanto fabia

DeourOjRoías,R.ubis,D€ve> &íluz pura.

SONETO CXXXVIII.

Uncaem AniordaáouoatrevimenKS>
Favorece a Fortuna á oufadia:

Porque ícmpre a encolhida covardia

De pedra ferve ao livre penfamento.

Qiiem íe eleva ao fublime FirmamentOy
A cftrelia nellc encontra quç lhe he guia:

Qus o bem que encerra era íi a Faata (ia

Saõ humas iluíóes que leva o vento.

Abrir íe devem paíFos à ventura :

Sem fi propio ninguém íerà diCofõ

:

Os princípios (ó^xitaitSi Sorte os move.
Atreverfehe va!or,& não loucura.

Perderá por covarde o venturoío

Que vos vé íe os temores naó remove.

SONETO CXXXIX.

Oces,^ claras agoas do Mondego,
Doce repouío de minha lembrança,

Onde a comprida, ck pérfida efperança

Longo tempo após d me trouxe cego.

c De vòs me a parto, fi -, porém não nego
Queindaa longa memoria, q me alcança,

Mc nâo deyxa de vòs fazer mudança,
Masquáco mais meaiongo mais me achego.

Bem poderá a Fortuna efteinftromento

Da Alma levar por terra nova, 8c eítranha,

OfFerecidaao mar remoto, ao vento.
Mas a Alma, que de cà vos acompanha,

Nas azas do ligeyro peníamento
fará vòj, Agoas,voa, & em vòs fe banha.

SONETO cxl:

SEnhor Joaõ LopeSj o meu baxoeftado

Hontem vi pofto em grão taó excelente

Que fendo vòs enveja a toda a gente,

Sò por n i vos quífereis ver trocado,

O Gifco vi ruave,g{ delicado,

Qje jà vos tez contente, & defconCente,

Lanhar ao vento a vòz taõ docemente
Que fez o ar fcreno, & foíTegado.

Vilhe em poucas palavras dizer quanto
Ningusm diria em muytas; mas eu chego
A eípirar fó de ouvir a doce fala,

O' malajaaF^orruna, & o moço Cego 1

Elle^que os corações obriga a tanto j

Elidj porque os Eítados deíiguala,

SONETO CXLÍ.

Morte que da vida o nò defatâ/

„ „ Os nòs que dá o Amor cortar quifera

Co' a aufenciaquehe robi^elleefpada fera

E co' o tempo que tudo desbarata.

Duas contrarias, que húâ a outra mata^

A morte contra Amor junta> & altera;

Híjaj Kazaõ contra a Fortuna aufteraj

Outra j contra a Razaó Fortuna ingrata.

Mas moftre a fua Imperial potencia

A Morte em apartar de hum corpo a AlmSi
OAmoroum corpo duas almas una.

Fará que a ífi triunfante leve a pai ma
Da Morte Amor a graò pefardaauíencia,'

Do Tempo, da Razaõ , & da Fortuna.

SONETO CXLII.

A RvorejCujopomotello, &:brândoí
"^^ Natureza de leyte, & fangue pinta,

Ofldea pureza, de vergonha tmtâi

Eílà virgineas faces imitando.

Nunca ào vento, & ira, que arrancando

Os troncos vaõ, o teu injuria fíntaj

Nempormalictadearte feja extinta

A cor que eftá teu fruto debuxando.

E pois empreitas doce, & idóneo abrigo

A meu contentamento, & favoreces

Comteuíuavecheyroa minha gloria.

Se eu naõ te celebrar como merecesi

Cantandote, fe quer farcy contigo

Doce nos calos tnltes a memoria,

so:
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SONETO CXLIII.

O Filho de Latona efclarecido,

Quccó feu rayo alegra a humana géte,

Matar pôde â Phitonica ferpente

Que mortes mil avia produzido.

Feno com arco, & de arco foy ferido.

Com ponta aguda de ouro reluzente

:

N-isTheíalicas prayas docemente

Porá Ninfa Penea andou perdido.

Nao lhe pode valer contra fcu dano

,

Saber, nem diligencias, nem refpcyto

De quanto era celefte, & íoberano.

Poisfehú Deos nunca vio nem hú engano

De quem era taõ pouco em feu relpeyto,

E,u que elpero de híi fer q he mais q humano.

SONETO CXLIV.

PRefeoça bella, Angélica figura,

Em quéquãtooCeotinHanoâ tédadoi

Gefto alegre de rofas femeado,

Ent;re as quaes fe eili rindo a Ferraofura:

Olhos , onde tem teyto tal miílura

Em crirtal puro o negro marchetadoj

Que vemos jà no verde delicado,

í^aô efperança, mas enveja efcura.

Brandura, aviíOjSr graça, que aumentado

A natural Belleza, cum defprefoj

Com que mais defprezada mais leaumenta

Saó as prifões de hum coração, que prelo.

Seu mal ao íom dos ferros vay cantando,

Como faz a Serea na tormenta.

SONETO CXLV.

POr cima deftas agoas forte, & firme

Ireyadondeos Fados o ordenarão
Pois por cima de quantas derramarão

Aquelles claros olhos pude virme.

jà chegado era o fim de defpedirmej

Jà mil impedimentos íe acabarão.

Quando rios de Amor fe atraveíTaraó

'A meimpedíropaírodepartirmc.

PaíTeyos eu coai animo obílinado,

Com que a morte forçada, & gloriofa,

Faz o vencido jà defefperado.

Em qual figura^ ou gefto defuíado,

Pode jà fazer medo a morte irofa, '

A quem tem a íeus pès rendido, & atado.?
'

I.Part.

SONETO CXLVr.

TAlmoílradefi dà voíTa figura,

Sibela, clara luz da redondeza.

Que as forças, & o poder da Natureza^'

Com íua claridade mais apura,

Qiiem confiança ha vifto taõ feguraf

Taô lingulareímalte da belleza

Que naó pad ça m&lde mais gtareza,

Serefiftira liu amor procura.

Eu, Pois. por efcular tal efquivança,

A razaófogeyccyaopenfamento,

A quem logo os íen ; idos le entregarão.

Se vos ofíende o meu atrevimento,

Inda podeis, tomar neva vingança

Nas relíquias da vida que ficarão.

SONETO CXLVli:

NA defefperaçaõjárepouGva

O peyto longamente magoado;

E com feu dano eterno concertado,

Jà naó temia, jànaõdefcjjva.

QiianJo huma íombra yãa me aíTegurava^

Que algum bem me podia eílar guardado

Em taõ fermofa Imagem, que o trailado

Na Alma ficou, que nella fe elevava.

Que credito que dà taó facilmente

Ocoraçaõaaquilb quedeíeja,

Quando lhe elquece o fero fcu dcftioo?

Ah! deyxemmeenganarj qeu fou contétc:

Pois pofto que mayor meu dano fejaj

Ficameagloriajàdoque imagino.

SONETO CXLVIIr.

DTvcrfos does reparte o Ceo beninoj

E quer q cada húa Alma hú íó poífuaj

Por iílo ornou decafto peyto a Lua,

Que o primeyro orbe illultra,criftalino.

De graça a Máy fermofa do MininOj

Que neíía vifta tem perdido a íuaj

Palias de ciência naõ mayor que a tua

;

Tem Juno da Nobreza o Império dinoj

Mas junto agora o largo Ceo derrama

Em ti o mais que tinhaj&foyomenos,

Em refpeyto do Autor da Natureza.

Queafeu pelar tedaó, fermofa Dama,'

Seu peyto a Lua, fua graça Vcnos,

Sua ciência Palias^ Juno íua nobrezai

D " §0:

III
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SONETO CXLIX..

GEntil Senhora, fe a fortuna imiga,

Qije contra mico todo o Ceoconípifa,
Os oitos meus de ver os voíTos tua,

Porqueem mais graves caíos meperfiga»

Comigo levo efta alma, que le obriga

Na mór preíla de rnar, de fogo, & d'ira

A daívõsa memoria,que fuípira,

Sò por fazer com voíco eterna liga.

N<efta alma, onde a Fortuna pode pouco,

Taó viva vos terey, que frio» & fome,

Vosnaò poíTaõ tirar, nem mais perigos.

Antes com fomde voz crèrauío, & rouco.

Por vòs chamando jíocom vòílo nome
Farey. fugtr os ventos, & os imigos.

. SONETO CL.

Uemodotaõ íutil da natureza
' Para fugir ao Mun io, & feus enganos!

Permitce que fc eíconda cm teníros , annos^
Debaxo de hum burel tanra b-elleza.

Mas naó pode eíconderísaquella alteza,,

E gravidade de olhos foberaíioSj

A cujo refplandor entre os humanos,
Refiítencianaõ finto, ou fortaleza.

Qi-iem quer livre ficar de dor, & pena,
Vcíkloa jà, jà trazendoa na mefHona^
Na meímarazaófua fe condena.

Porque quem mereceo ver tanta gloria
Cativo ha de ficar; que AmOr ordena,
Que dejurotenh^ellaeíta vitoria.

SONETO CLI.

QUmdo fe vir com agoa o fogo arder,

Juntarfe ao chro dia a noyte efcurai
E a terra colocada là na altura

Em que fe vem os Ceos prevalecer.

Quando Amor à flazaõ obedecer^,

E em todos for igual huma ventura
Deyxarey eu de ver lal Fermoíura,
E de a amar deyxarey depois deaver.

Porém naõ íendovifta eíía mudança
No mundo, porque^ enfím^ naó pode veríc
N ingucm mud:ir me queyra de querervos.
Que bartaeftar em vos minha eíperança^

E oganharíeaminha almajOuoperderle;,
para ao* olhos meus nunca perdervos.

SONETO CLII.

QUãdo a fuprema dor muyto me aperta,"

Se digo que defejo efquecimento,
He força queíe faz ao penfamento.
De que a vontadelivredefconcerta.

Alfi de erro taõ grave me deíperta
A luz do bem regido entendimento,
Qije moftra fer engano, ou fingimento,"
Dízer que em tal deícanío mais fe acerta.

Porque eíTa própria imagem, q na mente
Me reprefenta o bem de que careço,

Fazmo de hum certo modo fer prefente,
Ditoía he, logo, a pena que padeço,

Pais que da câuía dcila em mi le fente
Hum bera que mdafemveryos reconheço.'

SONETO CLIir.

A margem de hum ribeyro que fendia
Com liquido enfiai hum verde ptado,

O trifte Paílor Lifo dtbru»jado

Sobre o trone o de hum frcyxoaíTi dizia, t

Ah' Natércia cruel ! Quem te defvia

ElTe cuydado teu do meu cuydado ?

Se tanto hey de penar defenganado.
Enganado de ti viver queria.

Quefoydeaquellaféque tu niedeftejt ^

De aquelle puro amor que me raoílraíle»

Quem tudo trocar pode taõ afinha?

Quando effes olhos teus noutro pufeíte^

Como te naõ lembrou que mejurafte
Por toda a fua luz, que ercs fó minha?

SONETO CLÍV.

SE me vem tanta gloria fó de olharte^J

He pena defigual deyxar de verte

Se prefumo com obras merecerte,
Graó paga de hum engano he defejartc.

Se alpiro por quem es a celebrarte,

Sey certo por quem fou q hey de offenderte J

Se mal me quero a mi por bem quercrte,

Que premio querer poflb mais que amarte?

Porque hú taó raro amor naõ me focorre í
Oh, humano tefouro ! ò doce gloria i

Ditoío quem à morte por ti corre

!

Sempre cfcricaeftar às neflu memoria j

E efta alma vivirà, pois por ti morre j

Porque ao fim da batalha he a vitoria.

so;
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SONETO CLV.

Empreã Razaó vencida foy de Amor;
Mas porque aíli o pedia o eoraçaõ,

Quis Amor fcr vencido da Razaõ,
Ora que caio pôde avcr mayor •

Novo modo de morce, & nova dor

!

Eílranheza de grande admiração^

Pois enfim, feu vigor perde aafeyçaõ
Porque naõ perca a pena o feu vigor.

Fraqueza nunca a ouve no querer,

MasanEes muytomais fe esforça aílim
Hum contrario com outro por vencer.

Mas a Razaó que a luta vence, enfies
Naõ creo que he Razaó, mas deve Ter

Inclinação que cu tenho contra mim,

SONETO CLVI.

Oytado,qem hum tem po choro & rio;

j Eíp^ro, Sc temoi quero, & abarreçoj

'

Juntamente me alegro, & me entrifteçoi
Confio de huma coufa, Scdefconfio.
Voo fem azasjeftou cego & guiO}

Alcanço menos no que mais mereço;
Entaô falo melhor quatido emmudcçoí
5em ter contradição íempre porfio,

Poífivel Te me faz todo o impoílíveli
intento com mudarme eítarme quedo;
[Jfar de liberdade, & fcr cativo.

Queria viíto fer, íer invifivelj

inerme defenredado a mando o enredo
raesos eítremos íaó com que hoje vivo.

SONETO CLVir,

fulgamea gente toda por perdido,
V cndomc, raõ entregue a meu cuydado,

^
Andar fempre dos homens apartado^

i de humanos comércios efquecido.

^
Mas eu que tenho o Mundo conhecido,

í- quafi que fobreelleando dobrado,
Eenho por baxo, ruftico, & enganado,
^íem naõ he có meu mal engrandecido.
Và revolvendo a terra , o mar, & o vento,

íonras bufque,& r5qLiezas,& a ouxra gente,
Vencendo ferro, fogo, frio, & cauna.
Qiieeu pôr Amor foncate me conreato

|e trazer efculpido,eternainenrc,
olTo fermofogeíla dentro da alma.
li Part,

SONETO CLVlir.

O Lhos, a donde o Ceo có luz mais pura
Quis dar de feu poder claros fiaais.

Se quiíerdes ver bem quanto poffaisi
Vedeme a mi quefou voíTa feytura.
Em mi viva vereis voíTa figura

Mais própria q em puriflimos criftaíg.

Porque nefta alma he certo que vejais
Melhor que'num criaal tal fermofura.
De meu naõ qaero mais que o meu deíejo'

Seacaíoporqucrervosmais mereço,
Porque o vofib poder em mi fc aírdlc.
Do mundo outra memoria em mi naô vejo;

Com lembrarme de vos, delle me efqueço
Com triunfardes de mi , triunfarey delle,

SONETO CLIX

CRioua Natureza Damas bellas

Que foraõ de altos pierrôs celebradas;
Delias tomou as partes mais prezadas,
E a yòs , Senhora , tez do melhor delias.

Elias diante vòs hò as Eftrellas,
Que íícaõ com vos ver logo eclipfadas ;
Mas fe cilas tem por Sol eíTas rofadas
Luzes de Sol raayor, felices ellas .'

Em perfeyçâõ, em graça, & gentileza;
Por hum modo entre humanos peregrino,
A todo bello excede elTa Belleza.

Oh, quem tivera partes de divino
Para vos merecer » Mas fe pureza
De Amor vai ante vòs, de vòs íou dino.

SONETO CLX.

Q Ue efperais, Efperança ? Defefpero;^ Quem diíTo a caufa toy ? Húa mudança,'
Vòs, Vida, como citais ?Scm eíperança.
Que dizeis, coração? Quemuyto quero,

QLiefentis,Alma,vòs ? Que Amor heVeroJ
E, enfim, como viveis .» Sem confiança

,

Quem vos íuftenta, logo ? Huraa lembrança.
E fo nella efperais ? So nella eípero.

Era que podeis parar PNiíto cm qeftou,
E em que eílais vòs ?Em acabar a vida.
E tendelo por bem r Amor o quer.
Quem vos obriga alTi ? Saber quem fou,

E quem íoís ? Quem de todo eílà rendida.
A quem rendida citais ? A hum fò querer.

Dij SO.
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SONETO CLXI. SONETO CLXlV.

SE como em tudo o míiis foftes perfeyta

Fôreis de condição menos eíquiva,

Fora a minha fortuna mais altiva,

Fofâ a íua akiveza mais fogeyta.

Mas quando a vidaavoííospèsfedeyta.

Forque r»aó a aceytas, naõ quer que eu viva

:

Elia propriadc fi jàa mi me priva,

Que porq me engeytais, também me engeyta

Se niílo contradiz voíTa vontade,

Ivlandayihe vòs, Senhora, que dè ilm

A minha profundiílimatrilteza.

Pois ellâ naó mo da porque piedada

Tenha dtfte mcu mal, mas porque em mini

pQÍlais afii í"afur voíla crueza.

SOí^ETO CLXíí.

SE algum'hora eíTa viíla mais íuavc

A caio a mi volveis , tm hum momento

>le finto com hum tal contentamento

Que naó temo que dano algum me agrave.

Mas quãdo com deldem eíquivo, & grave,

O bello roJio me moltrais ifento,

Humador provo tú, hum tal tormento.

Que muyto v-ma ferquenaó me acabe,

Aífi eftà minha vida, ou minha morte.

No volver de efles olhoi j
pois podeis

Dar c'huma volta delles morte, ou vida.

Ditolojeu, f- o Ceo qtier , ou minha fort^,

Que ou vida para darvoh me deis,

Ou morte para aver morte querida,

SONETO CLXIII.

TAnro feforaójNinfâiCoftumando

Meus olhos a chorar tua dureza,

Quevaõ paííando jàporNatureía,

O que por Accidente hiaõ paííando,

Noqueaoíono Te deve ellou velando,

E venho a velar fó rainha triíteza :

O choro não abranda efta afpcfcza,

E meus olhos eílaõ fcmpre chorando.

Aíli de dor cm dor, de mágoa,em mágoa,

Coníunnindoíe vaô inutilmente,

bcft; vida tambt^m vaò confumindo.

Sobre o fogo de Amor inútil agoai

Pois euem choroeítou continuamente,

E do que vou chorando te vas rindo,
Ajji nova torrente

J.evat 'it chord em forOf »

iPtr^uc de verte rtr,demvoch»re.

EU me aparto de vòs, Ninfas do Tejo,
;

Qiiando menos temia eíla partida :

E fe a minha alma vay encriítecida,

Nos olhos o vereis cora que vos vejo.

Pequenas eíperanças^ malíobejo,

Vontade que razaõ leva vencida,

Prefto veraO o fim á triíle vida,

Sc vos náo torno a ver como defejo.'

Nunca a noyte entretanto, nunca o dia,'

Veráó partir de mi volia lembrança.

Amor, que vay comigo, o certefíca.

Por mais que no tornar aja tardança,

ÍMefâràó fempre triíle companhia

Saudades do bem que em vós me fica,

SONETO CLXV.

IJ Encido eftá de Amor

O mais que podeíer,

Sogeyta a vos íervir, Sc

Offerecendo tudo

Contente defte bem
Òu hora em que íe vio

Mil vezes deíejan do
Outras mil renovar

Com efta preteníaõ

A caufaque me guia

Taõ íobrenatural.

Jurando naõ querer

Votando íó por vòs

Ou íér no voíTo amor

Meupenfamenio
Vencida ávida,

Inftituidaj

A voflb intéto.

Louvaomaméto,
També perdida:

Alli feridj,

Seu perdimentá

Eftá fegura

Neftâ emprefa

Honrofa, & altt.

Outra ventura.

Rara firmeza.

Achado cm falta,

SONETO CLXVI.

DIvinaCompanhia»quenosprados
Do claro Eurotas.ou noOlimpo mote,

Ou fobre as margens da Caftalia fonte

VoíTos Eftudos tendes mais fagrados :

Pois por deftino dos immoveis Fados

Quereis que em voíío numero me conte,

No eterno Templo de Belorofonte

Pende em bronze eftes veríos entalhados.'

SoliíoCporque em íeculos futuros

Se veja da Bclleza o que merece

Quem de fabia doudice a Mente inflama)

' Seus eícritos, da Sorte rá fegutos,

A eftas Aras em hQa maó oífrece,

E a Alma em outra á lua bella Dama.
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SONETO CLXVII.

A La niargea dei Tajo en claro dia,

Con rayado maríil peynando eftava

Katercia fuscabellos, y quitava

ton íus ojos la iuz ai Sol que ardia.

SoJifoj que qual CUcie la feguia,

Lexos de U, mas cerca delia eftava

:

Al íon de lu zampona celebrava

La cauía de iu ardor, y aíTi dezia.

Si tantas, como tu tienes cabellos,

Tuvieia vidas yo, melas llevàras

Colgada cada qu ildel uno dellos.

De notenerlastu meconíolàras,

Si tantasvezes raílco.no fon ellos,

Ea cllos laquetengo me enredaras.

SONETO CLXVIIL

POf gloria tu ve un tiempo cl fer perdido;

Perdiamede puro bien ganado ;

Gane quando perdi fer libertado j

Libre agora me veo màs vencido.

Venci quando de Nife fuy rend do;
Rendimi por no fer delia dexado:
Dexònieen la mennoria el bien paíTadoj

Paíí-j agora a llorar lo que he fervido.

Servia ai premio de la Luz que amava \

Amandola eíperavale porcicrtOi

Incierto me falió quanto efperava.

La eíperança le queda en defcoacierto >

Elconcierto ene! mal que no peníavaj

ElpenfamienCo conunfin incierto.

. 3PNETO CLXIX.

KEbuclvo en la inccííablc fantaíla, (do,

.. Qtiádo me he vilto en màs dichoíoefta-

Si agora de Amor vivo inflamado^

Si quando ds íu ardor libre vi via.

Éntonces deíla Uama folo huia

Delprcciando en mivida fucuydado:
Agora, con dolor de lo paliado,

Tengo por gloria aquello que tenaia.

í Bien veo que era vida deley toía

Aquelb queíogíava fin temore^^

Quando guílos de Amor tuve por viento.

Mas vieado ©y a Natércia tan hermofa,
Hallo en efta priíion glorias mayores,
Y enpetderlas por libre hallo tornaento.

SONETO CLXX.

LAs penas retumbavan ai gemido

Del mifero zagal, que lamentava

£1 dolor que a fualma laítimava.

De un obítmado delamor nacido.

El mar que las batia íu bramido

Coo los retumbos delias ayuntava i

Conluio íon fl viento derramava,

En cavernoíos valles repetido.

Refpondcn a mi llanto duras penas

:

Ay de mi ! (dixo) la mar brama,y giuie >

Los ecos íuenan de triíteza Ucnos,

Ytu,porquiélamutrteen mi le imprime

Deoiriasanfias mias tedefdenaSí

y quando lloro màs teablando menos.

SONETO CLXXI.

EN una felva ai difpuntardeldia

Eftava Endimion trifte, y iloro o,

Bueltoal rayo dei Sol,que preluroío

Por la falda de un monte deíccndia, -^

Mirando ai íurbador de fualegfi^^

Contrario de íu bien, y fu repolo,

Trás un íufpirojyotrojcongjxoía,

K azones femcjantcs ledezii.

Luz clara, pjra mi la máseícura.

Que con eíTe paíTeo aprefurado,

Mi.Sol con tu tinicbla eícurecíftej

Siallá pueden moverte en elTa altura

Las quexas de u n Paílor enamorado^

Notardescnbolver adò falifte.

SONETO CLXXir.

O Rfeo enamorado que tafiia

Por la perdida Ninfa quebufcava,

En el Orço implacsble donde eftava,

Con la arpa, y con la voz la enternecia.

La rueda dei xion no fe movia^

Ningun atormentado fequexavai

Las penas de los otros ablandaya,

Y todas Ias de todos el fentia.

El fon pado obligar de tal mancra,

Qiie en dulce galsrdon de lo cantado,

Los Infernales Reyescondolidos.

Lemandaron bolver fucompanera,

Y bolvíola a perder el deídichado,

Con que fueron cntrarabos los perdidos,

SOj
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SONETO CLXXIlr.

Ucantey já, & agora vou chorando
O tempo qae cantey raõ confiado :

Parece que ao canto jàpaíTado
Se e/íavaõ minhas lagrimas criando,

Canteyiítiâs íe me algué pergucasquandoi
Nàõ fey que cambem tuy nííTo enganado,
He taó trifte efte meu preíenie eítâdo.
Que o paílado por ledo cflou julgando.

Fizeram me cantar manhofamcnte
Cpntentamenrosnaó, mas confianças

:

Cantava, mas jà eraaeíom dos ferros.

De quem me queyxarcy, íe tudo mente ?

Porém, que culpas ponhoat^efperaoças,
Onds a Fortuna mjuíla he mais q os erros ?

SONETO CLXXI7.

'A ^"' ^"^'S^ cruel! que apartamento

£%, He efte que fazeis da pátria terra ?

Ay
!
Quem do amado ninho vos deílerra,

Gloria dcs olhos, bem do penfamcnto ?

His t;cntar da Fortuna o movimento,
E dos veotos cruéis a dura guerra ?

Ver brenhas de ondas? Feyto o mar em ferra
Levantada de hum vento,& de outro vento?

Masjàquevòspartísjfem vos partirdes"
Parta com vofco o Ceo tanta ventura,
Que feavenraje a aquella quecfperardes,
E íó defta verdade ide fegura,

Que fazeis mais faudades com vos irdes
Do que levais deícjos por chegardes,

SONETO CLXXV.

C^
Ampo nas Syrtes deíle mar da vida^

> Após naufrágios feastaboa fegura;
Claras bonanças em tormenta efcura,
Habitação da paz^ de Amor guarida :

A ti tujo : U íe vqxxcc tal fugida,
E quem mudou iuí^ar mudou ventura
Cantemos a vitoria; Sc na eípeíTara
Triunfe a Honra da Ambição vencida.
Em ^or,& fruto de Veraó,& Outono

Utilmente murmuraõ claras agoas :

Alegre me acha a qui, me dcy xa o dia.
Amantes roxinoes rompcmoje o íono

Que ata o defcanío
: aqui lepuko magoas

Que jà foraõ íepukrojj de alegria.
""

.SONETO CLXXVi;

AH, minha Dinamene,aílideyxaftc
Quem nuca deyxar pode de querette,

Que já, N mfa gentil, não poífa verte ?

Que taó vcioz a vida defprezaftc ?

Como por tempo eterno te apartaftc
Dequeai taó longe andava deperderte?
Puderaõ eíTas agoas defenderte
Que naó viííes quem tanto magoafte ?

Nem fomente falarteadura Morte
Me deyxouj que aprcííada o negro manto
Lançar fobre os teus olhos ccnfentifte.

Oh mar
! ò Cto ! ò minha eícura forte

!

Qual vida perderey que valha tanto.
Se inda cer.ho por pouco o viver triííe ?

SOlVíETO CLXXVIL

Guardando em mi a íòrteo feu dereytOj
Em verde me cortou minha alegria.

Oh quanto fencceonaquelle dia

Cujitriftc lembrança arde em meupeyto!
Qundo mais o imagino bem íofpeyto

Qiie a tal bem tal defconto fe devia

;

Por não dizer o Mundo que podia
Acharfeem (cus enganos bem perfeyto."

Pois fe a Fortuna o fez por defconcarme»

J

ElTe deígofto etn cujo fentimento -^

A memoria naõ faz fenão matarme

;

*

Que culpas pode darme openfamento^
Se a cauía que elle cem de atormentarmc.
Tenho eu de fofre mal o feu tormento ?

SONETO GLXXVIII.

CAntandoeftâvahumdia bem fegúro.

Quando paííaya Silvio, 6c me dezias
(Sil/io Faftor antiguo que fabia

Por ocantodasavesofuturoO
Lifo, quondoquiferoFado efcuro,

Aoprimirteviráõem hum fó dia

Dous lobos í logo a voz, 8c a melodia.
Te fugiraó,& o lom fuave, & puro.

Bem íoy afll j porque hum me degolou
Quanto gado vacum pâ/iava& rinha.

De que grandes foldadas efper&va.

E por m.HS dano o outro me matou
ACordeyrugentilj que eu tanto amav3|
Perpetua íaudade da Alma minha.

SOi
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eSONETO CLXXIX.

OCeo, a terra, o vento foíTegado j

As ondas queíe eftendem por a areaj

Os peyxes que no mar o íono enfreai
O noãurno filencio repoufado:
Gpefcador Aonio, que deytado

Ondç ço'o venro a agoa íe menea,
Chorando, o Nome amado em vaó nomea»
Que naõf>ode fer mais que nomeado.

Ç>náãi ^dizia} antes que Amor me mate,
rornayme a minha Ninfa, quetaõ cedo
Me fizeftesà morte eftar fogeyta.

N mguem reíponde : o mar de longe batc^

Movele brandamente o arvoredo

;

Levai he o vento a voz que ao vento deyta.

SONETO CLXXXIL

SONETO CLXXX.

h H, Fortuna cruel ! Ah, duros Fados •

Quâô afinha em meu dano vos mudaf-
Zó os voíTos cuydados me canfaftes, (tes

!

; agora deícançiis co'os meus cuydados.
Fízeíleíme provar goílos p a (Tados,

!.voíIa condição nelles proyaftes:
ingelosem hum'hora mosSevaíles,
)cyxando tm feu lugar males dobrados.
Quanto melhor me fora que não vira
)sdoces bens de Amor ? Ah, btnsfuaves!
^em me deyxa fem vòs,porque me deyxa?
De queyxarte, Alma minha, te retira ;

Ima de alto caidaem penas graves,
ois tanto amaile em Yaõ,em vaõ te queyxa.

Soneto clxxxi.

"XUanto tépo^olhos meus, cõ tal lamento
< Vos hey de yer taó triftes,& agravados?
laõ baílaõmeus fuípiros inflamados,
!ue íempre em mi renovaó íeu tormento ?

:
Naõ baíta confentir reieu peníamento
m magoas,emtrifte2as,&em cuydados?
:naõ que aveis de andar taò maltratados,
[ue lagrimas tenhais por mantimento ?
Naôley porque tomais efla vingança,
loftrandovos na auíencía taó íaudolos,
' fabcis quanto pode húa efperança.
Olhos.naõ agraveis outros fermoíos,
ornando hum puro amor cm eíquivança,
)is ficais por eKiuivos deídeahofos.

LEmbrãças que lembrais o bem paíTado.
Para que finta mais o mal prefcntej

Deyxayroe, fe quereis, viver contente/
Moirernaômedeyxeisem tale/lado.

Se de todo, com tudot eftà do Fado
Que eu morra de viver taõdtTcontente
Venhametodoobem por accidente,
E todo o mal me venha por cuydado.
Que muyto melhor heperdcrfe a vida^

Pçrdendoíe as lembranças da memoria,
Pois fazem tanto dano ao peníarnento.

Porque, enfim, nada perde quem padida
A efpeiança tem jà de aquella gloria

Que fazia íuave o íeu tormento.

SONETO CLXXXIIL

QUando os olhos emprego no paífado;
De quãto palTey me acho arre|>édido

f

\ ejo que tudo foy tempo perdido j

Qiie todo emprego foy malempiegado,'
Sempre no mais danofo mais cuydado»

Tudo o que mais cumpria mal cumprido
Dedeíenganos menos advertido
Fuy,quando de efpcranças mais fruílrado,^

Os Caftellos que erguia openlameoto^
No ponto que mais altos os erguia^

Por eíTe chaó os via em hum momento.
Que erradas contas faz a Fantafia •

Pois tudo pára em morte,tudo em yento^
Triftc o que eípera l trifte o que confia i

SONETO CLXXXIV.'

A canteyi já chorey a dura guerra
Por Amor fuftentaàa longos annoS|
Vezes mil me vedou dizer Teus danos^'

Por naõ ver quem o fegue o muyto q erraj
Ninfas, por qut3 Caítalia fe abre,8c cerra ,j

Vòs que fazeis à morte mil enganos,
Concedeyme já alentos foberanos.
Para que diga o mal que Amor encerrai

Para que aquelle, que o leguir ardente,'
Veja em meus puros verfos hum exemplo
De quanto em glorias prometidas mente.
Que inda q em trifte eftado me cótemploj

Se nefte aííunto me inípirais , contente
Darey a minha lira ao voíTo templo.

§93
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SONETO CLXXXV.

OS meiTS alegres vénturoíos dias,

Paffaraõjcomo rayo brevemente i

Movemíe os triftes oíais pefadameate

Após das fugitivas alegrias!

Ah falias pretenfôesí Vans fantafias

!

Que me podeis )à dar que me contente t

Jade meutfiftepeytoachama ardente.

O TeíBporeduzio a cinzas fnas.

^ Nellas revolvo agora erros paíTados,

Qlis outro fruto naõ deu a mocidade,

A quem vergonha, & dor minha alma deve.

; K.evolvo mais de toda a mais idade,

Deíejos vâos^ vãos choros, váoscuydados»

pára que leve tudo o Tempo Itve.

SONETO CLXXXVI.

S hofâs breves de meu contentamenta,

• NuDCa me pafeceo quando vos tinha.

Que vos viíTe mudadas caò afinha

Emtaõ compridos annosde tormento.

As altas torres.que fuadey no vento,

Levou, enfim, o vento que as foílinha :

Do mal que me ficou a culpa he minha.

Pois íobrecoufas vãs fiz fundamento.

Amor com brandas moílras aparece.

Tudo poflivel faz, tudo aíTeguraj

Mas logo no melhor defa parece.

Eftranho mal ! Eftranha defvcntura

!

Por hum pequeno bem, que deífallecc.

Hum bem aventurar que íempre dura \

SONETO CLXXXVII.

ONdeachareylugar taô apartado,

E taõ ifento em tudo da Ventura^

Que, não digo eu de humana criatura,

JMaíi nem de feras Tcja frequentado?

Algum bofque medonho. & carregado.

Ou íelva folitaria , trifíc&efcura,

Sem fonte clara^ ou plácida verdura:

Enfim, lugar conforme a meu cuydado?

Porque alli nas entranhas dos penedos,

Em vida morto , fepultado em vida,

l^\t queyxecopiofa, 8c livremente.

Que poisa mmha pena he fem medidaji

A 111 não ferey triíte cm dias Icdcsj

b dias criíles me faiaõ contente.

SONETO CLXXXVIIL

AQui de longos danos breve hiíloria

Veráó os que fejadaõ de amadores;

Reparo pode fer das fuás dores

Naõ apartar as minhas da memoria.

Efcrevi, naõ por fama, nem por gloria^

Do que outros verfos faõ merecedores $

Mas por moftrar íeus triunfos, íeus rigores^

A quem de mi logrou canta vitoria.

Crecendo foy a dor co'o tempo tanto»

Que em numero me fez,alheo de arte.

Dizer do cego Amor que me venceo.

Se ao cato dey a voz,dey a alma ao prátoj

E dando a pena a maõ , efta fó parte

De minhas triítes penas efcrevco.

SONETO CLXXXIX.

I\
Or fua Ninfa Céfalo dcyxava

A Aurora, que por elle íe perdia^

Poílo que dá principio ao claro dia,

Poílo que as roxas flores imitava.

Elle^queabella Procris tantoamava^

Que fó por ella tudo engeytaria,

Defeja de tentar fe lhe acharia

Taõ firme fé como ella nelle achava^

Mudado otrage,tecehúduroenganO:

Outro fe finge }
preço pocm diante: «^

Quebrafe a fè mudável, &coníente.

Oh fútil invenção para fcu dano

!

Vede que manhas bufca hum cego amantcj

para que feropre feja defcontente

!

SONETO CXC.

SEntindofe alcançada a bella Efpofa

DeCéfalono tirime confentido.

Para os montes fugia do marido

;

E náo fey fe de aftuta, ou vergonhofa. ^

Porque elle, enfim, fofrendo a dor cíoía.

Da cegueyra obrigado de Cupido,

Após ella fe vay como perdido,

Jà perdoando a culpa criminofa.

Deytafe aos pés da Ninfa endurecida j

Que do ciofo engano cftá agravada/

Ja lhe pede perdão, jà pede a vida.

Oh força de aíFcyçáo dcíatmada !

Que da culpa contr*ellc cometida,

Vcrdaõ pedia á parte que hc culpada

!
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SONETO CXCI.

SEguia aquellc fogo que o guiava^

Leandro contra o mar,& contra o vento,

Quebravaõlhe ondas oauimofo alentoi

Par mais & mais q Amor lho renovava^
Com fentir jà que quaíi lhe faltava.

Sem nada eímorecer, no peníamento
(Naõ podendo falar) de leu intento

U fim ao furdo mar encomendava.
Oh mar (dezia o mojO lò configo)

Já te não peço a vidaj fò queria

QueadeErome íalvaíles: não me veja,

h-rte defunto corpolàodefvia
De aquellâ torre ; íeme nifto amigo,

Poisnomeumayorbi^ni meouveíte enveja.

SONETO CXCII. "

OS olhos onde o Cafto Amor ardia.

Ledo de íe ver nellcs abrafadoí

O roílo onde com luftre defufado
Purpúrea rofa fobrc neve ardia.

,0 cabello que enveja ao Sol fa2Í2,

Porque fazia o (eu menos douradoj
A branca maó, o corpo bem talhado,
Tudo aqui íe reduz a teíra fria.

Perteyca fermoíura em tenra idadc^
Qual flor que antecipada foy colhida,
>lurchada eftà da maõ da morte dura.
Como não morre Amor de piedade?

Naõ della^ que íe foy à clara vida^
JVlâs de fi, que ficou em noyte eícura.

SONETO cxciír.

DItofa pena,como a maó que a guia,

Com tantas perfeyções da fútil Arte,
Que quádo com razaó venho a louvartCi
Em teus louvores perco a hntafia.

Porém Amor, que efFeytos varies cria,
De ti cantar me manda em toda parte,
Naõ em pleítro belligero de Marte,
Mas em íuave & branda melodia.

I
Teu nome Emmanuel,de hú noutro Polo,

Voando íe levanta, & te pregoa,
^gora que ninguém te le vantava.

Ê porque immortal lejas; eys Apolo
Te oftrece de flores a Coroa
Que jà de longo tempo te guardava.

1. Part.

SONETO cxcíV;

Espanta crccer tanto o Crocodilo^

Sò por seu limitado nacimentO}
Que femayornacera^ mais ifcnto ^>„.

Ettivera de eípanto o pátrio Nilo.
Em vaó levantará meu baxo eftilo

VoíTo Pontifical novo ornamento,

Pois no ventre o imraurtal merecimêto

Volo talhou para deípois veítilo.

Tardou, mas veyo : q a quê mais merece*

Vir o pf eaiio mais tarde he fempie certo

Inda quc vez alguma venha cedo,

os Cecs que do prirney to efiaõ mais pcrrO|

Mais de vagar le movtm. Quem conh-ece

Sobre aquelle íegredo, eite fegredo .'

SONETO CXCV.

^ Rnou fublime Esforço a o grade Atlâte^
^- Com que a celefte ma quina íuftenta.

Honrou a Homero o Engenho, cõ q iniéta

Grécia do quarto Ceo paíTallo avante.

Coroou claro Amor de amor confiante

A Orfeo, na paz firme » & na tormenta,
Infpirou a Fortuna , em tudo ifenta,

ACcfardequem foy hú tempo amantej
Exaltafte tUj Fama, a gloria alta

De Aícides là no monte em que refides,Cmâ^
Mas Cafiro, em qué o Ceo feus does derra-

Mais orna, honra, coroa, infpira^ exalta,

q Atlãte Homero, Orfeo, Cefar, & Alcides,'

tlforço, Engenho, Amor,Fortuna,& Fama *

gONETO CXCVL

DEfpois q vio Cibele o corpo humano
Do fermoío Atys feu verde pinheyro^'

Em piedade o vaò furor primeyro
Convertido, chorava o grave dano.

E à fua dor fazendo lUuftre engano,
A Júpiter pedio queo verdadeyro
Preço da nobre Palma, & do Loureyro,
Ao feu PinheyrodèíTe , íoberano.

Mais lhe concede o Filho poderofo^
Que crecendo as Eftrellas tocar poíTa,

Vendo os fegredos ia do Ceo íu premo.
Oh, ditofo Pinheyro ! ó mais ditofo

Quem íe vir coroar da rama voíTa,

Cantando á voiía fombra verfo eterno l

E SO.
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SONETO CXCVII.

Í'\ Ois torna por fcu Rey, & juntamente

Por Chrifto, a governar aquella pâtte

Onde fe tem moíirado hú Numa,hú MartCj

O famofo Luís, jufto,& valente :

O Tejo efpere ver de todo o Oriente,

Onde fetaõ raros does o Ceo reparte,

Rendera tanco esforço, avifOjâí arte,

Mii palmas, mil tributos novamente,

. Os que bebem noGange^os queno indo,

A quem pouco vàleraõlança,& eícudo,

O renderfe teràó por bom partido.

O Eufrates temerá, feu nome ouvindo:

Que para delie ver vencido tudo,

J a vio do bca-jO íeu tudo vencido.

SONETO CXCVIIÍ.

Gora tomaaefpada, agoraapen?i,

Eítacio noíTo, cm ambas celebrado,

SendojOu noíalfomarde Marte amado;
Ou na agoa does amante daCameoa,

Ciíne S )rioro por Ribeyra amena,

De mi para caitarte he cobiçado

}

Porque naõ podes tu fer bem càncado

Derudafrauta, nem deagretíe avena.

Se eu que a pena tomey, tomeyaefpada,

Para poder jugar licença tenho,

Dtlí:a alta influição dedous Planetas j

Çom húa, 8c outra luz delles lograda,

Tu com pujante br^ço, ardente engenho.

Serás Faro a Soldados,Si a Poetas.

SONETO CXCIX.

1"^ Rres, meus, ma Fortuna, Amor ardête,

_v Em minha perdição fe conjurarão;

Oserros,& a Fortuna íobejàraó,

Que para mi bailava Amor fomente.

Tudo paííey, mas tenho taó prefente

A grande dor das couíasque paíTaraó

Que jáa« frequências fuás me enfinàraó

A delejos deyxar de fer contente.

Errey todo o difcurfo de meus annos j

Dey caufa a que Fortuna caftigaíie

As minhas mal fundadas efperanças.

De Amor naõ vi íenào breves enganos»

O ! quem tanto pudeíTequefartaríTe

Eílt íiieu duro GtnioUe vinganças 1

SONETO CC.

C*^

A neftaBahiioniaadondemana

j, Matetia a quanto mal o mundo cria:

Cà donde o puro Amor naõ tem valia,

Que a Mãy* q manda mais, tudo profana

:

Cà donde o mal íe afina, o bera fe dana,

E pôde mais que a honra a tirania

:

Cà donde a errada,8c cega Monarquia

Cuyda que hum nome yaô a dcíengana

:

Ca neíte lâberinto onde a Nobreza^

O Valor,&: o Saber, pedindo vaõ

As portas da Cobiça, & da Vileza

:

Ca neíleeícuroCaosde confuíaó,

Compnndo o curío eílou da Natureza,

."Vé le me efquecerey de ti, Siaó l

SONETO ccr.

C'\
Orrem turbis as agoas deite rio,

j Que as rápidas tíociíentcs enturbaraôí

Os dorcciiosca npON íe íecàraõi

Intratável fe fez ovalle, 6c frio.

Paliou, como o Veraó^ o ardente EíliO)

Humas couías por outras fe trocarão

:

Os fementidos Fados já deyxarão

Do Mundo o regimento, ou defvarto.

Já o Tempo a ordem faaxem fabida >

O Mundo não: mas anda taó confufo.

Que parece que delle Deos fe cíquece.

Gafos, opiniões, Natura, & ufo,

Fazem que nos pareça defta vida

Que naõ ha nella mais do que parece.

SONETO CCIIv

VOs outros que bufcais repoufo trerm

Na vida, com diverfos exerciciosj

A quem, vendo do Mundo os benefícios,

O regimento feu fica encuberto.

Dedicay , fe quereis, ao defconcerto

Novas honras, & cegos facrificios;

Qiie por caítigo igual de antigos vicios

Quer Deos que ande as coufas por acerto.

Naó cahio nefte modo de caíligo

Quê pos culpa á Fortuna ;quem fomente

Crè que acontccimientos ha no Mundo.

A grande experiência he graõ perigo

:

Masoquea Deoshejuílo,& evidente.

Parece iDJufto aos homens, & profundo.

SCj
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SONETO cem.

PAra fc namorar do que criou.

Te fez Deos,Sacra Fénix» Virgem pura.

Vede que tal leria efta Feytura

Que para fio fcu Feytor guardou !

No ftu alto conceyto te formou
Primeyto que a primeyra criaturaj

Fará que única toííea compoílurà

Qvic de caõ longo tempo le elludou.

Niô feyíe digo em tudo quanto baile

Para exprimir as raras calidades

Que quis criar em ti quem tu criafte.

Es Filha, Mây & Erpoía : & íe alcançaíle

Hfjma íó, três taó alias dignidades,

Foy porq a Três de Hú lo tanto agradafte,

SONETO CCIV.

DEce do Cco immenfo Deos benino.

Para encarnar na Virgem Soberana,

porque dece divino a coufa humana:*

Para lubir o humano a íer divino.

Pois como vem taó pobre^ & taõ Minino,

Rendendoíeao poder da mão tirana?

Porque vemjecebcr morte mhumana
Para pagar de Adaó o deíatmo.

Hepoílivel queos dousoírutocomem
Que de quem lhes deu tanto, foy vedado?

Si, porque o propio íer de Deofes tomexn.

Eporeftarazaófoyhumaoado? ' ,i
"

Si> porque foy com cauía decretado,

Se quiz o home íer DeoSi q Deos foíie home,

SONETO CCV.

D Os Ceos à terra dece a mór Belleza}

Uneíe à noíTa carne, & a faz nobre;

E fendo a humanidade d'antes pobre,

Hoje (ubida fica à mór riqueza.

^ Buíca o Senhor mais rico a mór pobrezaj

Que como ao mudo o feu amor defcobre.

De palhas vis o corpo tenro cobre,

E por ellas o mcfmo Ceo dcfpreza.

r Como.í» Deos em pobreza aterra dece?

O que h« mais pobre tanto lhe contenta,

Que elle fomente rico lhe parece.

Pobreza eíle Prefepio reprefentai

Mas tanto por ler pobre jà merece^

Que quanto mais o he^ mais íhc contéu
l, Part,

SONETO CCVI.'

POrque a tamanhas penasíe oíFrece

Poro peccado alheo, & erro infano,

U Trino Deos? Porque o íogeyto humano
Naõ pode co* o caftigo que merece.

Quem padecerá as penas que padece?

Quem fòtrerá deshonra, nicrte , & dano?

Quem íciá, íeDãofor o SobCiano

Que reynaj 6t Itrvos manda, & obedece?

Foy a força do honiem taõ pequena

Que naó pode foíler tanta afpereza.

Pois naõ íofteve a Ley que Deos ordena.

Masíofreaaquella immenía Fortaleza
,

Por amor puro : que a mortal íraqueza

Foy para o ei ro, k naõ )á para a pena,

SONETO CCVII.
ftos;

D Epois de aver chorado os meustormé-

Qiier Amor q lhe cante as íuss glorias.

Canto de huma Belleza os vencimentos,

De hCi longo padecer choro as memorias^

Porém fc as minhas penas faõ vitorias.

Por a caufa, a meus altos penfamentos^ j
Dilatemíe cm larguiflimas hiftorias

Eftes meus gloriolos rendimenro%

Movaleem todo o mundo único erpanto^

De que hcí por a BJleza que eu adoro^

Do que cantado tenho premio o pranto.

Contente o freçoà Amortcótrift: foro:

Que íe choro náo ha como o meu canto,

N aó fey canto melhor q eíle meu choro.

SONETO CCVIII.

ONde mereci eu tal penfamento,

Nunca de fer humano merecido?

Onde mereci eu ficar vencido

De quê tanto me honrou co* o venciméto? •

Em gloria fe converte o meu tormento,'

Quando vendomeeftou taó bem perdidoj

Pois naõ foy tanto mal fer atervido,

Como foy gloria o mefmo atrevimento^

Vivo^ Senhora (ò de contemplarvos*

E pois eftâ Alma tenho taõ rendida.

Em lagrimas desfcyto acabarey.

Porque naó me faraó deyxardeamarvosí

Receos de perder por vós a vida,

Que por vós vezes mil a perderey,

Eij f^g
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SONETO CCIX.

DE frefcas belvederes rodeadas

Eftaõ as puras agoas deita fonte

:

Fermoías Ninfas lhe eílaõ defronce>

A y encer,8í a matar acoítumadas.

Aiidaó contra Cupido levantadas

Asiuas graças, que náo ha quem conte

:

De outro vâileeíqoecidas, de outro monte»

A vida paífaõ nefte lolTêgadas,

O íeu poder juntou, íua valia,

Amor jà náo íofrendoelle deíprezo,

Somente por (e ver delias vingado.

Mas vendoas, entendeo que não podia
Dcíer mortolivrarfejoude ler prelo,

E ficoufecom ellas defarraado.

•SONETO CCX,
f.

N Os braços de hú SM vano adormecendo

Seeftavaaquella Ninfa que eu adoro,

Pagando com a boca o doce foi o,

Com que Os meus olhos foy efcurecendo

Obella Vénus l Porque eftás lofrendo

Qiie a mayor fermoíura do teu Coro,

Em hum podier taõ vil perca o decoro
Queo mcritomayof lhe eítá devendo?
, Eulevarey deaqui porpreíupoíloi;;ívi

Defta novaeftranhtza quefizefte, :' Jip aG
Que em ti não pode ayer coula íegura, ' f-Q.

; Que pois o claro lume, o bello roíto

Aaquellemonílrotaódisformedeftc,
Nao creo queaja Amor, íenão Ventura,

^SíONETO ecxL

QUé diz q Amor he falío^ou enganofo,

Ligeyro,íngrato,vaó,derconhecido,
Sem laica lhe terá bem merecido
Qiie lhe íeja cruel, ou rigurofo.

A mor he brando,hedoce,& he piadoíbí
Quem o GOntrariodiz,naófejacrido:
S;ja por cego, &apayxonado tido,

E ao^ honfienSj& inda aos Deofcs odioío.
Í5C males faz Amor, em mim íe vem iEm mim moftrando todo o feu rigor.

Ao mundo quis moítrar quanto podia,
ji Mas todas fuás iras íaó de amor j

Todos eíle? Teus males faó hum bem.
Que eu por codo outro bem não trocaria.

SONETO cc^ir,

FErmofa Beatriz, tendes taesgeytos

Num brando rebolver dos olhos bellosj

Qiie fó no contemplallos, fenão vellos.

Se inflamaó coraçóes,& humanos peytos.

Em toda perfeyção faó tão perfeytos.

Que o defengano daó de merecellos

:

Naó pôde haver quem poUk conhecellos

Sem nelltí Amorfazer grandes eíTeytos.

Sentiraõj por meu mal, taõ graves danoí
Os meus, que com os ver cegos, &c triftes

Ficáraó fem prazer, co'a luz perdida.

Mas já que vòs com elles me feriftes,

Toroaymc a ver com elles mais humanos^'

Ê deyxareis curada eka ferida,

SONETO CCXIII.

ALegres campos, verdes, deleytofos^"

Suaves me Icraó voíTas boninas,

Em quanto foiem villos dasmininas

Dosolhosdelnesbella taô fermofos.

Dos meus, que vos fcraó fempre envejofof

Por não verem eftrellas taõ divmas.

Sereis regados de agoas peregrinas,

Soprados de luTpiros amoro/bs.

E vós, douradas flores, por ventura

Seines quiser fazer de meus amores
Experiências na folha derradeyra.

Moílraylhe, para ver minha fé pura,"

O bem que fempre quis, fermofas flores,

Qtie entaó náo íentiiey que mal me qucyra* .'

SONETO CCXIV-

ONdadosfiosdeouro, ondeeniazado"

Continuamente tenho o peníamenco j

Que quanto mais vos loira o frefco vento,

Mais prelo fico entaõ de meu cuydado.

Amoíjdehúsbellos olhos fempre armado^
Me combate co'as forças do tormento,

Provando da minha alma o fofrimento

Q-ieàjuftaley da Paz trago obrigado.

A íli que em voílo gefto ma is, que humano
Amo a pazjunt^imentc, 6í o perigo.*

Eem amar hum & outro não me engano.

Muytas vczesdizendocftou comigo.
Que pois hc tal a cauía de meu dano,

Hv juíla a Guerra, he juíla a Paz que figo."

.31*. i SO«
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SONETO CCXV.

Mor q em íonhos vãos do peníàmento

^ ^ Pagaozelomayorde feucuydado,

Em toda condição, em todo eftado,

Xriburario me tez de íeu tormento.

Eu íirvo, eu canÍ0}êí ograó merecimento

De quanto tenho a Am^ir íaciificado,

Nas mãos da ingratidão defpedaçado

For prefa vay do tterno erquecimento.

Mas quádo muyio, enfim,creça, o perigo

A que perpetuamente me condena

Amor, que Amor não he, mas enemigo,

: Tenho hú grade defcanfo em minha pena,

Que a gloria do querer, que tanto íigo,

l»íaó pode ler co'os males rnaií» pequena.

5QNETO CCXYI.

^T Em o tremendo eftrepito da guerra

V Com armas,com incêndios elpantoíos

Que defpachaõ pelouros pengolosi

Baftances a abalar hiu alta lerra,

Pcvdem por nr>edo a quem ncnhíi encerra,

Deípoís que vio os ol hos taõ fermofos.

Por quem o horror noscaíos pavoíoíos,

De mim todoíeaparra,& íed;fterra.

A vida poíTo ao fogo & ferro dar,

E perdeila em qualquer duro perigo,

E nelle, como Fenix, renovar,

L NaÓ pode mal aver para comigo,

Dequeeujá me não poííabera livrar,

Senàodo que me ordena Amor ímigo,

SONETO CCXVIÍ.

•X^ loufeo coração, de muyto ifento,

JL^ Defi; cuydando mal que tomaria
Taó ilHcito smor, tal oufadia,

Tal modo nunca vifto de tormento.
Mas os olhos pintarão taó atento

Outros que viííos tem na fantafia

}

Que a razáõ temerofa do que via,

Fugio deyxa ndo o campo ao penfamcnto.
OHipolitocafto, quedegeyto

De Fedra tua raadrafta fojie amado,
Que naõ fabia ler nenhum rcípeyto_ -

Em mim vingou Amor teu calto peyto j

Mas eftá defte agravo taõ vingado, .

jC^e fc artepende
j á do que tem fey tov

SONETO cçxviir,

QUé quizer ver de Amor híjà exceilécia

Onde fua fineza mais feapura,

Atente onde me põem minha ventura,

l^orque de minha fé faça experiência. »

Onde lembranças mata a largaauíene|a

Em temerofo mar, em guera dura, ";„ »

A faudade alli eftá mais fegura^

QLiandoriíco mayor corre a paciência.

Mas ponhame a Fortuna, 6i o duro Fado,'

Em morte, ou nojo, cu dano, ou pcrUàçao,

Ou em fublimCj & proípcra ventura.

Ponhame, eníim, em baxo,ou aito .ílado.

Que atè na dura moi te me achataó

Na lingoa o nome, 6c na alma avilta pura.

SONETO CCXlX.

LOsojosquecon blando mcvimíentO
Al paliar cnteinccen la Alma o. ia.

Si dtítcner pudiera íoL un diflj

Pudiera bien libraria de lormcnto.

Deite tan amorofo íentimiento

El importuno mal feacabariai

O tambien íu accidcnte cri.ceria

Para acabaria vida enun momento.'

Oiiyatueíquivezme permitiefle

Que ai ver, ò Ninfa, tufemblãte hermo/o,"

A manos de tus ojosyomuriefle.

O fi los detuvieras l quan dicbofo.

Seria aquel momento en que me vicíTe

Vida en elloi cobrar, cobrar repoío,

SONETO ccxx:

NO bailava que Amor puro,y ardientci

Por términos la vida me buitaíTe

Mas que la muerte alli feaprefuraíTe

Con un deshumaniflimoaccidente?

No pretendiò mi Alma, aun que lo fientCj;

Que elriguroío cu rio íe atajafle

Porque nunca morir íeexprimentafle

Deíamado el que amó tan dulccmente*

Mas vueftra voluntad tan poderoía

Con eiías gracias vueftrasordcnaron

Crueldad afli impoíTiblej o nunca oida.

Aquel friodefden, y la amoroía

Fúria, de un golpe íolo me quiraron

Con dós contrarias muertes una vida.
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SONETO CCXXI.

AYudani«, Seíiorã, a íer vengança

De tai íelv^tiqueZj de tal rudeza,

fues de mi poquedad, de mi baxezaj
Ofadoaticíevavàlaeiperança. -

A eíTa tu perfecion, que no fealcança i

A eflas lublimescumbres de belleza»

Donde una v€z llegò Naturalezà,

Masdcbolverperdió la confiança,

t Aqucllo que en ti miro contemplando,

Quea penas contemplarlo meconíiente.

Contem plindolo más, menos lo eípero.

Si glof ia de mi pena en ti í: fícntr.

Derrama en mi tus ins, delamandoj

Qucâlofenderme rnás yo màs te quierot

SONETO GCXXIf.

Clarài àguáiS defte blando rio,

_ Queen vòs ai natural eílais pintando

El frondifero adorno con que alzando

Se và a los Cielos efte boíque umbrio,

A fli las llubías,affi el Aufiro írio

Jà máspuedaa venirosenturbiando,

Que os vais dei feco Eftio prefervando

Con focorreros deite llanto mio,
Y quando en vós Marfiía fe mirafCi

lyli figura, qual vpís desfallecida,

AnteTus claros ojos pueílaíea^

Y li por mi de vós los apartarCj

t)e verme alli moítrandofe offendida,

En pena de no verme no íç vta.

SONETO xcxxrir.

11 vezes entre íuenos tu figura,'

_ . ^ Oh bella Ninfa, claramente veo:
Y quando màs la miro, mas defeo

Gozar libre de íuenos fu hermofura.

ç^
En tanto que eíledulce engano dura, _

Vivoen la vana gloria qucpoíTeoj
Mas quanto alli le eleva mi defeo,

Vienca caerdefpiertoem fombraefcura.

Dueleme el deípertar por contemplarte j

Que fi bien fé te huelgas de no verme,
Huelgomcde íer ciego por mirarre.
Mas fi quiero de enganos mantenermC,

Y tu quicresmepierda por amarte,
Sin gran ganância no podre perderme.

SONETO CCXXIv:

MI Guílo, y tu Beldad fe defpofaroni

Terceros por mi mal mis ojos fueron:

Su logro ha fido tal, que, alhn, hizieron

Un hijohcrmofo a quien Amor llamaron.

Tan fucra de compaz le regalaron,

Que quando màs alegres eíluvieron^

S.n entenderei mal que produxeron.

Perdidos por amores le miraron,

La Beldad defpolada defte fuelo,

Vmo a parir un monftro con dos alas

;

La Madre a la íoberbia, es nido el zelo.

O MadrequeatuHijoentodo igualas í

Quien mortal hsze ai immortal Abuelo,

Y ai Padre mortal dàimmortales lalas?

SONETO CCXXV.

^ I el íuego que me enciende, confumidá*

O Dealgú más luelio Aquário ierpudicílcj

Si el alto íufnirar me convetiieíTe

En ayre por el ayre defparzido.

Si un horrible rumor fiendo fentido,

La Alma adexar clcuerporeduxeílei

O por eftos mis ojos ai mar fueíTe

Efte micuerpo en lUntoconvettidot

Nunca podria la Fortuna ayraia,

Con todos fus horrores, íus eípantosi já

Derrocaria Alma mia de fu gloria
'^

Por^ en vueftra Beldad ya transformada^

Ni dei Eftigio lago ecernos llantos

Os podrian quitar de mi memoria.

SONETO CCXXVI.

QUe me quereis perpetuas faudades ?

Com queeíperãças inda me enganais J

O tempo que fevaynaó torna mais»

E fe torna naõ tornaõ as idades,

Razaõ he já, òannos,quevos vades»

Porque eftes taõ ligeyros que paíTais,

Nem todos para hum goftoíaô iguais,

Nem fcmprefaó conformes asvontadcs^ C-

Aquillo a que já quis he taò mudado
Que quali he outra coufajporquc os dias

Tcraoprimeyrogoftojádanado. j^

Efperanças de novas alegrias,

Naõ mas deyxa a Fortuna,&: o cempo iradoj

Que docontentamcnco faõ eípias. J
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SONETO CCXXVIT.

DH rigoroía sufencia defejada

De mim lempre,iDas nunca conhecida

audade noutro tempo taó temida,

lomoem meu dano agora exprimentada

lar igorolamentc começada

endes volla eiperança em minha vidaj

das cauto que )à temo que oprimida

ejaiàcom ella cedo, ou acabada.

Os dias maisalegres me entrillecero;

is noytes com cuidados asdeíconto,

,m qúc Icnj vÒ!> ícm conto me parecen:5.

E de ejando típtro, & os annos contoi

Ias com a vida^ enfim, elles fallecem;

Jébâfta.à carne enferma eíprito pronto.

\

SONETO CCXXVIII.

Y: quien dará a mis ojos una fuente

De lagrimas que mánen noche , y ài'^?

.efptràra íi quiera la Alma mia,

.lorando lo paliado, y lo piefents.

Quien medicra apartado de Ia gente,

(e nsi dolor figuiendola porfia,

icnlâtnfte memoria, y taíihiia,

)cl bien por quien mal tanto aíliie fiére

!

Quien me dará palabras con que iguale

;iduroagrabioqel Amor me na hecho,

j^ndetan pocoel íufrimiento vale?

Qinenm. abrira porfundamenteelpecho?

)o eítáeícrito el iecreto que no fale

jon taoto doler mio a mi defpecho?

SONETO CCXXIX.

C"1

On razon os vays, aguas, fatigando

^ Por llegar do íereis bien recebidas^

{ en aquel mar immenío convertidas,

;^ue ya de tantos dias vays buícaodo,

( rníte de aquel que fiem pre anda Uorando

Las vanas efperaníjas ya petdidaSi

Y COQ dolor las lagrimas vertidas

Muncaa fin pretendido v nleg ndo.

Vofotras fui traer dereclia via,

M termino llegays tau deíeado,

Por mas que os embarace el gran rodeo.

Mas yo fiem pre aíiigido noche ydia,

Por un camião, que no llevo errad©,

lamas puedo ikgat donde deíeo.

SONETO CCXXX.

OCeíTe ya, Sf ííor, tti dura mano

!

NoUegues tanto ai cabo con mi vií3a%

Bafteelcftar por ti ran coníumida,

Que ya no íe halla en cila lugar fano,

i\y, fllranaHermofura ! Ay, deihumano

Hado a que nunca puedo hallar lalida

!

Si tu de tu picdad no eres movida,

Roto el hilo vital veras temprano.

Unblandodeíamor, un amor blando,

Bien balta pira un hombre tan perdido.

Que de íu mal umgun remcdio típera.

y fieftimasenpoco el ver qual ando?

Aqui me tK-nes ante tirtndido.

V lya tu guílo , mi eiperança muera.

SONETO CCXXXL

D U ices enganos de mis ojos triíles,

Quan vivodtlpertais n.i pcníamientoj

Aquelloque pudiera dar contento,

Eníom brade pintura lo boi vilUs.

De blando íobrJaltoenterneciftcs»

Con viíla arrebatada el íentimientoj

Mas no íeaííegurallesun momento

Aquelle vano bien que Ic ofreciftíS,

\ eo que la figura era fingida,

Y noaquellaqueenfimiAlmaefconde,

Aunqueeneftafellega al natural. \

Alii ekucha mi Uanto, alfi refpondej

Aíliíecondolecedemi vida.

Como li fuera el próprio Original,

50NET0 CCXXXII.

QUanto tiempo ha q Uoro un dia trifte*^

Como fi alguno alegre yo efperara

!

Comu,óTajo ! al paiTar eflatu clara

Agui, nolaatteralic, y no mehundifte?

El paflo me ccrraíte, el pecho abriíle,

O mi Ventura de mi bicn avara!

A Dios, montanas, de hermolura rarâi

A Díos, rni corazon, que no partiíte.

Si a donde quedas en dichoía íuerte,

No bevieres las aguas dei Olvido,

En tanto bien no qureras oividarte.

Cantando mi dolor Hora mi mtiette;

Porqiie afta el hueco monte fin íentido,

Sueka íu ronca vosoor confoiaraie,

so:
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SONETO GCXXXIIÍ.

Evantay, minhas Tágides, a frente,

DeyxádooTejoàsíombras nemoroíasj
Dourayo valleumbroíb, as frecas roías,

E o monte com as arvores frondente.
Fique de vós hii pouco o Rio auíentej

Ceííem agora as liras numeroías;
Ceife voíTo louvor , Ninfas fermofasj
CcíTe da fonte volía a graõ corrente.

Vinde a ver a Teodoho grande, & claro,
A quemeftaofreccndo mayor canto
Na cítara dourada o louro Apolo,

Minerva, do íaber dálhe o dom rarO)
Palas lhe da o valor de mais eípanto

j

E a Farria o kya jade Pulo a I^olo.

SONETO CCXXXlV.

J Os Ninfas da Gangetíca efpeíTura

)^ Cantay íuavemeore em voz fonora.
Hum grandcCapitaõquea roxa Aurora
Dos filhos defendeo ^a noy te efcura.

i^juntoufe a caterva negra,& dura,
Que na áurea Gheríonefo afouta mora,
Para lançar do cao ninho fora

Aquelles q mais podem que a Ventura.
Mas hum forte Leaò^ com pouca gente,

A multidão taõ fcia como necia
Dcftruindo caftiga, & torna fraca.
O Ninfas, csntay, pois, quedaramencc

Mais do que Leonidas fez em Grécia,
O nobre LeoniS fez em Malaca.

SONETO CCXXXV.

A Lma gentil, que á firme Eternidade
^ Subiíte clara, Si yalerofamenre

Cá durará de ti perpetuamente
A Fama, a Gloria, oNome^í^aSaudade,'
Naõ ley fe he mòr efpanto em tal idade

Deyxar de teu valor enveja á gentej
Sc hum peyto de diamante, ou de ferpcnte,
Fizeres que íe mova a piedade.

Envejofa da tua acho mil fortes,
E a minha mais que todas envejoía,
Poisaoteu maio meu tanto igualafte.
Oh ditoío morrer! íorteditoía!

Pois o que não fe alcança com mil mortes,
Tu coiii húa ló mofte o alcançafte.

SONETO CCXXXVI.

DEbaxo defta pedra, fepulrada

Jaz do mudo a mais nobre Fermofur
A quem a Morte, íodeenveja pura.
Sem tempo íua vida tem roubada.
Sem ter relpeyco a aquella alli eítremadí

Gentileza de luz que a noyce eícura
Tornava em claro dia; cuja alvura
Do Sol a clara luz tinha eclipíada.

Do Sol pey tada forte, cruel Morte,'
Para o livrar de quem oeícureciaj

E da Lua, que ante ella luz não tinha.

Como de tal poder tiveíle forte?

E reativelkjcomotaó alinha

Tornaítealuzdomundoemterra fria?

SONETO ccxxxvir.

IMagensvãas me imprime a Fantafíaj
Difcuríos novos acha o penfamentoj

Com que daõ á minha Alma graõ tormenta
Cuydados de cem aanos num fó dia.

Se fim grande tiveífem, bem feria

Refponder aefperança ao fundamento:
Mas o Fado naõ corre taõ atento

Que referve à razaõ fua valia.

Caio, & Fortuna, podem acertar;

Mas fe por accidente dão vitoria.

Sempre o favor da Fama he falfa hiftoriaj'-

Excede ao faber, determinar:

A a conftancía fe deve toda a gloria:

O animo livre he digno de memoria.

ISONETO CCXXXVIII.

QUanta incerta efpera nça,quito engane

Quanto viver defalfos penlamentos!
Pois todos vam fazer feus fundamentos
Só no mefmo em q cftà feu próprio dano,^

Na incerta vida eftnbam de hú humano,
Daõ credito a palabras que faó ventosj

Choraó deípois as horas, & os momentos
Que riram cõ mais goíto em todo o anno,

Naó aja cm aparências confiançasi

Entendey que o viver he de emprelladoi

Queodeq vive o mundo fam mudanças.
Muday, pois,ofentido, Scocuydado,

Somente amando aquellas efperanças

Que duraõ para ferapre com o amado.

SO'
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SONETO GCXXXIX.

Al, q de tépo em tempo vàs crecêdo^
Qué te viíTe de hu bem acõpanhado,

A vidapaíTanadefcanfado,

Da^morte naõ temera o rofto horrendo.
Se osvãoscuydados fora convertendo

Em íufpiros que daó outro cuydadOj
Oh quaõ prudente • ó quaó afortunado
k capellâ de louro irá tecendo

!

Tempo heja de efquecer contentamentos
Pairados, co' a efperança que paíTou,
l de que triunfem novos penfamentos.
A fè^ que viva na Alma me ficou»

3é já fim aos caducos ardimentos
L que o paliado bem fe condenou.

SONETO CGXL.

O Quanto melhor he o fupremo dia
Da mania morte, queoda nacimentO!

) quanto melhor he hum fó momento
iue livra de annos tantos de agonia !

^
De alcançar outro bem ceííe a porfiaj

JeíTd todo aplica Jo peníamento,
)etudo quanto dá contentamento,
'ois fo contenta ao corpo a terra fria.

O que do íeu fez Dsos íeu defpenícyrOj
cm mais eílreyta conta que lhe dar:
ntaó parece rico oovelheyro.
•Triíte de quem no dia derradcyroj
em o fuor alheo por pagar^
oisaalmahade vender por o dinheyro!

SONETO CCXU
•jl Orno podes f ò cego Peccador »)
fc_j Eftar em teus errores taó ifento,
abendo que efta vida hc hum momento,'
e comparada com a eterna for *

Naócuydes tu queojuflo Julgador
íçyxara tuas culpas íem tormento^
íem que paíTando vay o tempo lento
)o dia de horrendillinio pavor.
Naõ gaites horas, dias, meíes^annos,
m íeguir de teus danos a amiíadc
k que dcfpois reínkaõ mores dinos,
E pois de teus enganos a verdade
lonhsces, deyxa jà tantos engano"?,

edindoaDeos perdaõ com humildade.
"ílirart.

SONETO CCXLII.

DE Babel fobre os rios nos fentatnos,
De noíTa doce Pátria defterrados^

As mãos na face, os olhos derribados,
Com faudades de ti^ Siaó, choramos.
Os órgãos nos íalguíyros penduramos;

Em outro tempo bem de nòs tocados :

Outro era ellcj por certo } outros cuydados»
Mas por deyxar Saudades os deyxamos,

Aquelles que cativos nos traziaõ^
Por cantigas alegres preguntavaó.
Cantay (nos dizemj himnos de Siaõ:

Sobre tal pena, pena tal nos daó.
Pois tiranicamente pretendiaó
Que cantaíTem aquelles que choravaõ.'

SONETO CCXLIII.

SObre os rios do Reyno efcuro, quando
Triítes,quaes noíTas culpas o ordenarão^

Lagrimas nolTos olhos derramarão,
Por ti, Siaõ divina, fufpirando;

Os que hiaõ noíTas almas infeftando,'

De concino em error^ as cativarão j

E em yaõ por noíTos Salmos preguntaraój
Que tudo era filencio raiíerando.

Dizendo eftaraos : Como cantaremos
As aceytas canções a Deos benigno^
Quando a contrários feus obedecemos i

Mas jà. Senhor fó Santo^ determino,

Deyxandoviciofiílimos eftremos.

Oa cantos profiguir de Amor Divino;

SONETO CCXLIV;

M Babilónia fobreosrios, quando
De ti, Siaõ Sagrada noSj lembramos^'

Alii com graó faudade nos fcntaraosi

O bem perdido, miíeros, chorando.
Os inftrumentos muficos deyxando,

Nos eftranhos íalgueyros penduramos.
Quando aos cantares, q jà em ti cantamos,'
Nos eílavaõ imigos incitando.

As efquadras, dizemos, enemigas j
Como hemos de cantar em terra alhea.

As cantigas de Deos, íacras cantigas ?

Se alembrançaeu perder que merecrca
Càneílas penofiílimas fadigas, '

Oklivioni deíHf dextra mea
F SQ-

'' !i i1
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SONETO CCXLV.

Pontaabella Aurora, Luzprimeyra,

Quea graõ nova nos deu do claro dia.

Vtítivos corações já de alegria,

Erccebey da vida a Meníageyra.

Da humana Redempção nace a Terccyra

Alegrate, divina Monarquia j

Da terra terás cedo a Companhia}

Do Çeo verás também a noíía Freyra.

De tal obra íe eípanta a Nature/:a,

Confufo fica de temor o Inferno,

V endç a que nace líenta da defeza.

Ley geral era polia defde eterno j

Mas o Senhor da Ley, toda limpeza

Tara o Sacrário íeu guardadou, Materno.

SONETO CCXLVI.

Orque a Terra no Ceo sgafalhafíe,

O Ceo na Terra Deosaga falhou ."

Là não cabendo, çà fe acomodou.

Porque là de cá indo fe alargaíTe. (fe

Porqu*o home a fer Deos porDeos chegaf-

Por ohomem a fer Homem Deos chegou

:

Seu divino poder tanto humanou,

Forqu' o humano em divino íetornaíTe,

Vçdebem oquedeu, íkrecebeo:

NaÓ íe perca hú bem tanto da memoria:

DeunQsa vidaamortepadeceo.

Tropou por noíTa pena a fua gloria:

Deunos o triunfo que ellc niereceo

:

Porquç Amor foy Autor defta Vitoria,

SONETO CCXLVII.

QUe eftila a Arvore íacra? Hu licor fanto.

Para quem > Para o género he humano.
Que faz delle » Hum renncdio íoberano.

,

Para que í Para a culpa, & trifte pranto,

E que obra i Reduzir Luzbel a efpanto.

Porque ? Porque cú pomo fe^ graÕ dano. .

Que foy ? A morte deu com hum engano,

liTúo pôde ? Sem falta pôde tanto.

Quem íobc a ella ? Quem do Ceo deceo.

A quedece? A fubir a Criatura.

Que quiz da terra? Sólevalla ao Ceo.

He eícada para ir là ? E a mais fegura.

Quem oobiigou ? De Amoríófe venceo.

Que amava efteFeyter? Sua Feytura,

SONETO GCXLVm.;

OH ! Arma, unicamente fò triunfante,

Propugnaculo fòdeno0as vidas!

Por quem foraó ganhadas as perdidas,

Com qoTartaro horrendo andava ovante,'

Sio^afe efta Bandeyra militante.

Por quem íaõ taes vitorias confeguidas^

Por quantas Almas^ delias divertidas.

No Ponente erraõ cà, là no Levante.

O Arvore íublime,&: marchetada

De branco & carmeíij de ouro embutida^

Dos rubis mais preciolos eíraaltada •

De Troteos mais claros guarnecida 5

A Vida a Morte vimos era ti dada.

Para que em ti íe deíTe à Morte a Vida^

SONETO CCXLIX.

Os homens hu fó Homem pos eípSto^

^ £ o pos a toda a humana Natureza,

Qu^de home teve o íer, de Anjo a purezaj

Porque antes que naceííè era ja Santo.

Profeta foy na Máy; & enfim, foy tanto

Que entre os nacidos ouve a mór alteza}

Que da Luz, fem aver, vio a Grandeza

Tendo por trompa o Verbo Sacrofanto.

Aquella Vozfoy elle,fonorofa^

No concavo dos Orbes reíonante,

EqueaCarne inculpável bautizou.

Quem do mór Pay ouvio a Voz ámaotci

Quem a fútil pregunta, induílrioía.

Com fincara repolta foíTegou.

SONETO eCL,

V Os fó podeis, Sagrado Evangelifta^

Angélico abrafado Serafim,

E na ciência mais alto Cherubim^ ^
Do q he mais fabio Amor fer coroniíla j%

Divina, & Real Águia, cuja viíla

Vio o q he fem principio , o q he fecn íitn j

De Jacob mais querido Benjamim,

Quem mais campeã de jofeph na liíla.

ApoííolOj & Profeta , Patriarca

j

Ao Principe dos Ccos o mais accyto-.

Que cm íeu feo dormindo entaõ mais via

A quem o mcfmo Deos por Irm5o marca

Quem por Filho da Máy única feyto.

Em Corpo St Alma goza o claro Dia.

SO
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c
SONETO CCLT.

Omo louvafsy eu, Serafim Santo»

^ Tanta humildade, tanta penitencia^

Caitidadc, & pobreza^ & paciência,

Comcftemeu inculto, &rudo canto »

Argumento que às M ufas põem efpanto,

Que faz muda a grandíloqua eloquência.

Oh imagem que a Divina Providencia

De fi viva em vós fez para bem tanto!

Folies de Santos húa rara mina;

Altnisdemil atr.ilaoCeomandâftcs

Do mundo que perdido reformaftes.

Enaõ roubáveis íó com a doutrina

Asvontades mortais, masadivina,

Pois o&feusrubíò cinco lhe roubaftes,

SONETO CCLÍI.

Dírofas Almas^queambas juntamente

Ao Ceo de Vénus. & de Amor voaftes.

Onde hum bem quetaó breve cà lograftes,

Eftais logrando agora eternamente.

Aquelle ellado voíTo taó contente^

Qiie ló por durar pouco triftc achaOes,

Por outro mais contente jà o croiaftes,

Onde lena fobreíalto o bem fe fente.

Tníte de quem cà vive taó cercado

Naamorofa (inezá, de hum tormento
Qu^e a gloria lhe perturba mais crecida!

Triíle, poi'^ me naô vai o fofrimento,

EAmor para mais dano metem dado
Para taô duro mal taó larga vida.

SONETO CCLIII.

COntente vivi jà, vendome ifento

Deftemaldeqa muytos queyx)r via:

Chamaõlhe Amorjmas eu lhe chamaria,
Diícordia,6c femrazaó

i guerra,& tormento.
Enganoumcco'o nome o penfamcnto.

Quem com tal nome naõ íe enganaria .»

Agorataleílou que temo hum dia

Em que venha a faltarme o fofrimento.

i'i Com defefperação, & com deíejo,

Me paga o que por elleeítou paíTando,

E indaeftá do meu mal mal fatis eyto.

Pois fobre tantos danos inda vejo
Para darme outros mil, hum olhar brandoj
E para os não curar , hum duro peyto,

1. Parte,

SONETO CCLIV»

DEyxa Apolo o correr taó apriíTado,

Naõ figas eíTa Ninfa taó ufano
j

Naõ te leva o Amor, levate e engatiO

Com fombras de algú bem a raal dobrado»'

E quando feja Amor fera forçado^

E le forçado for, ícrà teu dano ;

Hum parecer naó queyras mais q humano^
Em hum Silveftre adori^o ver tornado,

Naõ percas por hum vaõ contentamento

A vifta que te faz viver contente;

Modera C;n ttu favor o peníamcnto,

Forque menos mal hetendoa prefente.

Sofrer lua cruezaj& teu tormento,

Queíentir íua auLncia eternamente.

SONETO CCLV.

^1 As Cidades, nos bofques, nas flore íla«r>

« Nosvalles.&nosmôtis, teuslouvoivS

Sempre te canifm muficos Paífcr^s

Nas manhãas frias, nas ardentes ítílas,

E nefte Templo donde manifeftas,

E repartes agora teus favores,

Com Salmos^ hymnos, & com varias flores^

Sejaó celebres í mpreas tuasfcfta*.

Eífes te ofreção pès efloutros máos

;

Deaquellespendaófobrcos teus altares

Monít' os do mar, de fervidaó prifoens,

Qiieeucuydados, enganos, & aífc;yçÕes,

Muy to mayores monftrosi & milhares

1 e deyxo aqui de peofamentos ráos.

SONETO CCLVI.

\Y Iqueyxofosde Amor mil nam o rado«^

E nenhús inda vi com feus louvores i

E aquelle q mais chora o mal dcamores
Vejo menos fugit de feus cuydados.

Se das dores de Amor fois mal tratidof,

Porque lanto bufcais de Amor as dores»

E le também as tendes porfavores_.

Porque delias falais como agrava Jos?

Naõ queyrais alegria achar aigúa

No Amor
,
porque he cõpoíto de triftejaj

Na Fortuna que acheis mais agradável.

Nella,&nclle achey fépre a mefma Luma^
Em quem nunca fe vio outra firmeza "

Que naó íeja â de fer ícmpre mudável.

py SO-
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SONETO CCLVIÍ.

SE lagrimas choradas de verdade

O mármore abrandar podem mais duro,

l^orqueas minhas que nacem de amor puro
Hu coração naõ rendem a piedade ?

Por vós perdi, Senhora, a liberdade,

E nem da própria vida eftou ícguro.

Rompey de eíle rigor o forte muro-,

Naópaííe tanto avantea crueldade.

Ao prezar de deíprezos day jà fim

:

Naó vos chamem crueU nome devido
A quem fc ri de quem luípira , & ama,

Abranday efle peyto endurecido.

Por o que toca a vós, jà naõ por mim :

Que eu aventuro a vida, & vós a fama.

SONETO CCLVIII.

á me fundey em vãos contentamentos

Quando delles vivi todo enganado

Dehu fantaftico bemjSrde hú cuydado
De que fó cuydâo cegos penfamentos.

PaíTavâ dias, horas, & momentos
Deite enleo de amores taõ pagado

Que tinha fó por bemavençurado
Quem fó por elles mais bebia os ventos,

Mas agora, que \z cahi na conta,

Deíenganamc quanto me enganava.*

Que tudo o tempo dá, tudo defcobre,

O amor matscaudalofo menos monta

;

Que he de goftos mais rico^ eu ignorava,

Aquelle que dvi amores he mais pobre,

SONETO CCLIX,

EM hua Ia pa toda teneht ofa,

Adonde bate o mar com fúria brava,

Sobre hõa maõorofto, vi queeftava

Húa Ninfa gentil, mas cuydadola.

,;
Igualmente que linda laftimola,

Aljôfar dos feus olhos deííilava :

O mar os feus furores apla<;ava

Com ver coufataó triftc, & taõ fermofa.
Algúa vez na horrivel penedia

Os bellos olhos punha cora brandura
Baftantea desfazer íua dureza.
Com angélica voz, aíTi dezia.

Ah 1 Que falta mais vezes a ventura,

Dondeíobejamaisa Natureza,

^ SONETO CCLX.

SE em mim (ó Alma :) vive mais lébrãça

Que aquella íó da gleria de querervos

,

Eu perca todo o bé que logrou em vervos»' '

E de vervos também toda a eíperança.

Vejafe em mim taó ruftica efquivança

Que ^oíTa indigno fer de conhecervos;

E quádoem mór empenho de aprazervos,

Vos oífenda, fe em roiraouver mudança.
Confirmado eftou já nefta certeza:

Examineme voíTa crueldadej

Exprimentele em mim voíla dureza

Conheceyjá de mim tanta verdade

Pois em penhor,& fé defta pureza

Tributo vos fiz íer o que he vontade.

SONETO CCLXI.

Luftre Gracia , notnbre de una moça "*

_ Primera malhechora en eíle caíTo,

A Mondonedo,a Palma, ai coxo TraiTo,'

Sugeto digno de immortal coroca.

Si cn médio de la Iglefia no reboca

El manto a vueftro roftro tan devaffo.

Por vós dirán las gentes rezio,y paílo;

Veis quiencon el Demónio íe retoca.

Puede mover los montes fin trabajo;

Con palavras el curfo ai agua eofrenaj 1

Por las ondas hará camino enxuto. '

A verguenza íu Pátria, y rico Tajo

,

Que por ellahombres Heva más que arena

De que paga ai Infierno gran tributo.

SONETO CCLXII.

QUal tem a borboleta por coftume

,

Que elevada na luz da aceía vclla.

Dando vay voltas mil, atè que nella

Se queyma agora, agora íe confumc.

Tal cu correndo vou ao vivo lume

De eiTes olhos gentis, Aonia bella;

E abraíome, por mais que com cautella

Livrarme a parte racional prefume,

Conheçoomuytoa que fe atreve a viftaj

O quanto íe levanta o penfamento;

O como vou morrendo claramente.

Porém naó quer Amor que lhe refiíla,

Né a minha alma o quer, qem taltotméto

Qual em gloria mayor eftá contente, 'X

' SO':
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SONETO CCLXIII. SONETO CCLXVI.^

LEmbrãças de meu bé, doces lembrãças,
Que tão vivas eftais nefta alma minha,

Naò querais mais de mi, íe os bés q tinha

Em poder vedes todos de mudanças.
Ay cego Amor í Ay mortas elperanças.

De que eu em outro tempo me mantinha J

Agora deyxareis quem vos íollinba.

Acabarão co' a vida as confianças.

Co' a vida acabaràõ
, pois a ventura

Me roubou num momento aqueha gloria

Que quando taõ grande he, taó pouco dura
Oh ! fe após o prazer fora a memoria

!

>io menos eftivera a alma íegura
De ganharfe com ella mais vitoria,

SONETO CCLXIV.

FErmofos olhos, que cuydado dais

Amefraa luz do Sol mais clara,&purai
Que íua eíclarecida fer mofura,
Lom tanta gloria vofla atras deyxais.
Se por Terdes taõ bellos desprezais

A fineza de Amor que vos procura,
Pois tanto vedes, vede que naó dura
O voiloreíplandor quanto cuydais.
Colhey, colhey do tempo fugitivo,

E de voíía bellcza o doce f i uto,

L^oeem vaô tora de tempo he defejado,
E a mi, q por vós morro , U por vós vivo,

Fazey pagar a Amor o íeu tributo^

ÍJontentc de por vós lho aver pagado,

SONETO CCLXV.

PUcsfiôínpre finceíTar ,misojos triíles^

Eo lagrimas tratais la noche, el dia ,

Vliradfi es lagrima efta que os embia
fiquei Sol por quien vós tantas vertiftes.

Si vós meaflegurais,puesyalá viftes,*

^uees lagrima, lerá ventura mia j

?orempicadas bien deídcoy tendria
Las muchas que por ella íoía diftes.

Mas qualquier cofa mucho defeada,
Junque viendo fe eftè nunca es creidai
i^ menos eíla nunca imaginada.
Pêro delia aíTeguro, fi es fingida,

^ue baila fer par bgrima embiada,
i^ara que fea por lagrima tenida.

TEm feytó os olhos nefte apartamento
Hum mar de fatidofa cempeílade,

Que pode dar laudade à faudade,

Sentimentos ao próprio fentimento.

Em dor vay convertido o fotrimento,

Em pena convertida a piedade
j

A razaò taõ vencida da vontade,

Que eícravo faz do mal o entendimento,

Alingoanaó alcança o que a alma IcntCj

E aíli, íe alguém quifcr em algum hora

Saber que ccuía he dor naõ cõprehendida
Partaíedo íeu bem, porque expnmente.

Que antes de íe partir, melhor me fora

Taitiríedo viver para ter vida.

SONETO CCLXVIÍ.

A Peregrinação de hú penfamento
Que dos males ícz hsbito, & coílumei"

Tanto da trifte vida me confurae.

Quanto crece na caufa do tormento.

Leva a dor de vencida ao fofiimentoj

Mas a alma eílà de entregue taó fcm lume,
Que elevada no bem que a ver prefume,
N aó faz cafo do mal que eílá de aílento.

De longe receey, fe me valera,

O perigo que tanto á porta vejo^

Quando naõ acho em mi couía fegura.

Mas jà conheço (ò nu oca o conhecera í^
Que entendimentos prefos do defejo,

Naõ tem remédio mais que o da ventura.

SONETO CCLXVIII.

AChome da Fortuna falteado,

O tempo vay fogindo preíuroío,

Deyxandome da vida duvidofo,

E cadainftante mais defefperado.

Trocou fe o meu defcuydo em tal cuydado
Qiie dõde a gloria he mais, he mais penofo
N em vivo, de perderme, receoíc

j

Nem, de poder ganharme, confiado,

. .Qualquer ave nos montes mais agreílesi

Qualquer fera na cova repoufando,

Tem horas de alegriaj eu todas trííles.

Vós, faudoíos olhos, queo quifeíles,

(Poiscó tormento Amor me eftà pagádoj.

Choray^ como o que vedes, o que viltts, /
'

SO-
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li V

S0:NET0 CCLXIX.

SE no que tenho dito vos offendo,

Naó he a intenção minha de ofendervósi

Que mda que pretenda merecervos^

Nâõ vos defmerecer fempre pretendo,

Ma& he iiicu fado tal, fegundo entendo,

Que por quanto ganhava entendervos,

Maóme deyxa a té agora conheceryos.

Porá mi próprio me ir dcfconhecendo.

Os dias ajudados da ventura,

A cada qu^il de fi daõ defenganos,

Ea outros íoedallo a deíventura.

Qualdeftasfirvaa mi,diràõosdanos,

Ou goftos que eu tiver, cm quanto dura
j

Efta vida, taõ larga em poucos annos.

SONETO CCLXX.

SEmpre cruel renhora,receey,

Mediodovortagraõ defconfiançít,

Que déíTe em de faraor voíla tardança,

E que me perdeíTe eu, pois vos amey :

Fercaíe em fim ja tudo o que efperey.

Pois noutro amor já tendes efperançâ,

Taó potente fera voila mudança,

Quanto eu encobri íeiTipre o que vos dey: ^

Dey vos a alma, a vida, & o lenfido,

De tudo o que em mim ha vos fiz íenhora.

Prometeis, & negais o mefmo amor

:

Agora tal ellou, que de perdido

Naóíey por onde vou, ntias algum hora

Vos dará tal le ínbran $a grande dor.

SONETO CCLXXL-

I''Ortuna em mim guardado feudireyto
' Em verdederrubou minha alegria,

O quanto fe acabou naquelle dia,

Cuja trirte lembrança arde em meu peyto

!

Quando contemplo tudo, bcnn foípeyto,

Que atalbecn, taldefcançoíedevia,

Por não dizer o mundo, que podia

Acharíe em feu engano bem perfeyto

:

M as fe a Fortuna o fez por defcootarmc

Tamanho gofto, em cujo fentimento

A memoria não faz fenáo matarmc

:

Que culpa pôde darrae o fofrimento.

Se a cauía que elle tem de atormenrarme,

1 tenho de ícfrcr o Lu for mento.

SONETO CCLXXir;

SE a fortuna inquieta, & mal olha Ja,^

_ Queajufta Ley do Ceoconfigo infama,

A vida quieta, que cila mais dclama

Me concedera honelta,& repoufada

:

Pudera fer que a mula alcvantada

Com luz de mais ardente,& viva flama

Fizera ao Tejo lá na pátria cama

Adormecer co fora da lyra amada

:

Porém , pois o deílino trabalhofo,

Que me eícurece a mufa fraca, & laça

Louvor de tanto preço não íuflenta

:

A voiía de louvarme pouco cfcaça

Outro fogeytobufque valerofo.

Ia! qual em vos ao mundo le aprefenta,'

SONETO CCLXXIir.

ESteamor, que vos tenho Hmpo,& putt

Depenfamentovil nunca tocado.

Em mmha tenra idade começado^

Telo dentro nefta alma fò procuro

:

De haver nelle mudança eftou feguro,

Sem temer nenhum calo, ou duro fado,

N cm o fupremo bem, ou bayxo eftado,

Nem o t smpo preíentc, nem futuro :

A bonina,& a flor afinha palTa^

Tudo por terra o Inverno, & Eftio deyta,

Sò para meu amor he fempre Mayo

:

Mas vervos para mim Penhora efcaçat

E que Cila ingratidão tudo meengeyta,

Trás cite meu amor fempre em deímay o,'

SONETO CCLXXlV:

SE grande gloria me vem ló de olharte^

He pena defigual deyxar de verte,

Se preíumo com obras merecerte.

Grande paga do engano he defejarte;

Se quero por quem es tal vez louvartc,'

Sey certo, por quem fou,que he ©íFenderte

Sc mal me quero a mim por bem quererte

Que premio quero eu mais que fó o amart<

Eftrcmosíaõdeamor.osquc padeço,

O humano theíouro, ò doce gloria,

E íe cuydo q^ie acabo entaô começo.

A fli te trago fempre na memoria,

Nem fey fe vivo, ou morro, mas conheço.

Que ao íim da batalha he a vitoria. *'*
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SONETO CCLXXV.

Fermofura defta frefca ferra,

Ea fonibra dos verdes caftanhcyros,

3 ráanío caminhar deftes ribeyros»

[)onde toda a trifteza fe defterraj

O roLico Tom do mar^ a eílranha terra,

3 jefconder do Sol pellos outeyros,

3 recolherdes gados dertadeyroSj

3as nuvens pello ar a branda guerra:

Em fim tudo o que a rara natureza

3om canta variedade nos ofrcce,

Vle eííà (fe não te vejo} magoando:
fem ti tudo me enoja, Sc me aborece,

>em II perpetuamente eftou paííando

Mas mores alegrias, roòrtriíteza,

CONEXO CCLXXVJ.

^ Ofpeciías, que en mitrifte fanrefiia

3 Pueílas hazeis Ia guerra a mi íentido,

^olviendo, y rebolviendo el afligido

'echo con dura mano noche,y du :

Yaíeacabólarefiftencia mia,

l la fuçrça dei alma ya rendido,

/^encer devósmedexo arrepenrído

)e averos contraftado en tal porfia

:

LIevadme a aquel lugar tan erpantable,

;^e por no ver mi muerte alli efculpido,

Jetradoshafta aqui tuve los ojos

:

I^as armas pongoya, que concedida
^oes tan larga detenla ai miíerable,

iiíolgad ep vueltro carro mis deípojos.

50 NETO CCLXXVII.

SUftentamcuviverhúaefperança
Dirivada de hum bcmtaó deícjado,

I^Lie quando nellâ eftou mais confiado,

Vlòr duvida me põem qualquer mudança:
E quando indaeftc bem na mòr pujança

De íeus godos metem mais enlevado,

Vle atormenta entaõ ver eu, que alcançado

5erà, por quem de vòs oaõ tem lembrança

;

;t Aflij que neftas redes enlaçado,

(^ penas dou a vidaj fuftentando

HiJa nova matéria a meu cuydado :

S.ufpiros dalma triftes arrancando,
Dosfilvos de hiia pedra acompanhado,
Eftou matérias mítes lamentando.

SONETO CCLXXVIII,

JAnaõfinto,íenhora, os deíenganos,

Com q minha aííeyçáo fempre trataftes,

Nem vero galardão,que me negaítes.

Merecido por fé ha tantos annos

;

A magoa choro (à, íò choro os danos
Dever, por quem. Senhora, metrocafteg^

Mas em tal caio vòs fò me vingaftes

De voíTa ingratidão, voílos enganos

:

Dobrada gloria dà â qualquer vingança^
Qtie o ofendido toma do culpado.

Quando íe íatisfaz com coufa jufta

:

iViaseu devoíTosmales,Sí eíquivança,

De que agora me vejo bem vingado,

Naõ o quizera eu tanto á voíTa cuíla.

SONETO CCLXXIX.

QTJe pôde já fazer minha ventura,^

Que íeja para meu contentamento?
Ou como fazer devo fundamento
De coufa, que o não tem, nem he íegura?

Que pçna pòdefer tâocerta^Sí dura,
Qiie poiTa íer mayor, que meu tormento f
Ou como receará meu penfamento
Ui> males, íecom elles mais fc apura?
Como quem íecoftuma de pequeno

Com peçonha criar por mão fciente.

Da qualo ufojàotem leguro:

Mas eu acoílumado ao veneno,
E uíò de íofrer meu mal prefente

Me faz não fcntir já nada o futuro,

SONETO CCLXXX.

Uándo cuydo no tempo,
(J
Gontcnte

^ Vi as pérolas, neve, roía, & ouro.
Como quem vé por íonhos bum thelburoA
Parece tenho tudo aqui prefente

;

Mas tanto que fe palia eílc accidente,
E vejo o quam diftante de vòs mouro»
Temo quanto imagino por agouro,
Porque de imaginar também meaufcnte:

jâforãodias, em que porventura

Yos vi} íenhora, fe afli dizendo poíTo

Com o coração feguro eftar lem medo:
A gora em ta nto mal não mo aíTegura

A própria fanrafia, & nojo voíTo,

Eu não poíío entender cite fegredo.

jífr 'J
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S^ONETO CCLXXXI*

'UandOjfenhoraj^juízAmor qamaíTe
liíía gram perfeyçaõj & gentileza^

Logo deu por íenten^a, que a crueza

tnivoííc peyto AmoracrecentaíTc.-

DeEeriTlinou que nada rae apartaííe,

Nc;b desfavor cruel, nem afpcreía,

ívlas que em minha rariflima firmeza

Tofla izençaó cruel fe executaíTe:

S pois tendes aqui oíTerecida

Eíta alma voíía a voíío laerificio, .

Acabay de fartar voíla voncade:
ISiaQ lhe alargueis íenhora mais avida>.

Acabará rnorrendoemfeu ofíicio,X

Sua fé defejidendoj & lealdade.

SONETO CCLXXXII.

P U vivia de lagrimas izento

^Num engano táodoce, & deleytoíb,

Qiieem q outro amante foíTe mais dirofo,

iNào-vaitaõ milgloíias hum tormento:

Vendome pofliiir tal peníamento,

De4ienhúa riqueza era invejofo,

Vivia bem, de nada reccofo

Com doce arnor, & doce íentimentp:

Cobiçou a fortuna, me tirou

Deftemeu.tão contente, & alegre eílado^t

E paíToufeefte bem, qu« nu oca fora:

Em trocado qual bem, fó me deyxou
Lembranças, quemcmataõ cada hora,

1 razendopic a memoria o bem pafíado.

S ON E T O^ GCLXXXIIL

INndoo tnflrePaítortodo embebido
Na íombra de feudoce peníamento,

Taesqueyxaseípalhavâ ao leve vento
Cum brando fuípirar da alma lahido:

A quem me queyxarey, cego perdido!
Pois nas pedras naõ acho fentimento

!

Com quem fallo ! a que digo meu tormento!
Qt.je onde mais chamb,foii menos ouvido

:

O bella Ninfa, porque não reípondes ?^

Parque<polharmejtanco me encareces!
Porque queres que fempre me querellc?
Eu quanto mais te vejo,mais te efcondes •

Quanto mais mal meves, mais te endureces?
AHim que CO malcrefce a caufa delle.

SONETO CGLXXXIV^

E hum taõ feliee engenho, produzido
pe outro, q o claro Sol náo vio raayor

He trazer coufas altas no fentido

Todas dignas de eípanto,ôc de louvor

:

Muíeo foy antiquiílimo Efcriptor,

Filoíofo, & Pccta conhecido,

Difcipulo do Mufico amador.

Que CO fom teve o inferno fufpendido:

Efte podeabalar o monte mudo,
Cantando aquelie malj que^eu já paíTey

Do mancebo de Abydo mal fizudo

:

Agora contaô já (íegundo achey)

Taflo, & o noíTo Boícam, que diíTe tudo
Dos fegrçdos, que move o cego Rey.

SONETO eCLXXXV,'

Izeyj fenhora,dabelleza idea

Para fazerdes eíFeaurco crino^

Onde fcítes buícar eíTe oure fino,

De que efcondida mina, ou de que vea 9

Dos voííos olhos efla luz Phebea,

EíTe refpeyto de hum Império digno,

Seoalcançaftescom faber divino.

Se com encantamentos de Medea?
De que eícondidas conchas efcolheftes

As perlas precioías Orientaes.

Que fallando moftracs no doce rifo l

Pois vos for maftes tal, como quizellcSj[

Vigiayvosde vós, não vos vejaes.

Fugi das fontes^ lembrevos Narciío,

SONETO CCLXXXVi;

A ribcyra de Eufrates aíTentado,' ^

_ Difcorrendo me achey pela raeraori^

Aquelie breve bem, aquella gloria.

Que em ti doce Syaõ tinha paíTado

:

Da caufa de meus males perguntado

Me foy ; como não cantas a hilloria

De teu paíTado bem,]& da vistoria,

QtJc fempre de teu mal has alcançado:

Naõ fabcs, que a qué canta fe lhe efquecó

O mal,indaque grave, Strigorofo^

Canta pois, & não chores deíía force:

Reípondicom fufpiros: Quando crece

A muyta laudade, o piedoío

Kcmedio be náo cantar, fenão a morte.

.SO3
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SONETO CCLXXXVII. SONETO ibCXC

EL vafo reliifíente, y criílalino.

De Angeles agua clara, y^olorofa,

De blanda leda ornado, y frelca roíaj

Ligado con cabelos de oro fino;

Bien claro parecia el don divino
Labrado por h manoartihcioía
De aquelli blanca Ninfa graciofa^

Màs cl rubioluzero matutino;
Nelvafo vueftrocucrpole afigura,

[taxado delosblandosmiembrosbLlíos,
ifenelagua vueftra anima pura:

La fe da es ia blancura, y los cabellos

>oa las pnfiones, y ai ligadura

líon quemilibeitad fue afidda dellos.

SONETO CCLXXXVIII.

CHoray Ninfas os Fados podcrofos

Daqucila íbberana fermofura,

Jnde forão parar na fcpulcura

Lquelles reacs olhos gracioíos»

Gil bens do mundo falfos, & enganofos i

^2 magoas para ouvir, que figura

aza lenrkrefplcndornaterraduia

iam tal ruftro, & cabellos táo fermofos

:

^
Das oucras que íerà ! pois poder teve

L morte fobre coufa lanto bclla^

iue ella echpíava a luz do claro dia:

Mas o mundo náo era digno dcUa,
'or illb mais na terra não efteve,

^o Geo íobio, que jà íe lhe devia.

SONETO CCLXXXIX.

JJ
Enhorajâ dcíla alma perdoay

3 De hum vencido de amor os defatinos,
'. íe;aó volíos olhos tão beninos,
;jom eíte puro amor, que d'alma fay:

'A minha pura fee íómence olhay,
-vede meus extremos le íâó finos,

l le de algúa pena forem dignos,
.m mim, fenhora minha, vos vmgay :

^
Não íeja a dor, que abrafa o tdfte peyto,

iauía per onde peneocoraçaõ,
iue tanto em firme amor vos he fugeyto

:

Guardây vos do qui alguns, dama, íJiraó,

)ue íendo raro era tudo voíío objeito
ofla morar era vòsiagratidaõ,
\ Pare.

Quem Vós levou de mim,faudofo eftado,

Que tanta femrazam comigo ulaftes?

Quem toy por quem taõ preito me negaítes
Eíquecido de todo o bem paíTado?

Torcaítefme hú deícanço em húcuydado
Taó duro, taõ cruel, qual me ordenaltes,

A fccj que tínheis dado, me negaftes.

Quando mais nella eftava confiado

:

Vivia íem receo deite mal

,

Fortuna^ que tem tudo a lua mercci
Amor, com deíamor me revolveo

:

Bem íey que neíte caio nada vai>

Que quem naceo chorandojufto he,

Quepaguecom chorar o que perdeo.

SONETO CCXCL

D Iverfoscafos, varies penfamentos
Me trazem taõ confulo o entendiaiétOj,

Que em nida vejo ja contentamento,
Scdão quando le vaõ contcntament s:

Em vari js calos vários fcntimentos
Succcdem, por inoflrír ao íundamento,
Que hc,o que fe defeja tudo vento,

l^ois pinta haver deícanijO em vãos inf entosí
Veie em grandes dílcurios o dcfcj j,

Quando as ocalioésos tempos mudáo,
Nâohacouía impcífivela hum cuydado;
O iiijufto CO jultcme jà trocado ;

Os duros montes léus aílentos muda6^
Eu íó náo poílo ver mtu raai mudado,

SONETO CCXCII.

DOce fonho, fuave, & foberano,

Sc por mais longo tempo me durara,

Ah quem de íonhoj tal nunca acoadàraj

Pois havia de ver tal deíengano :

Ah deleytoío bem. ah doce engano.

Se por »ais largo eípaço me enganara,

Seentaóa vida railcra acabara,

De alegria, & prazer morrera ufano:

Ditoío, naõ citando cm mim, pois tive

Dormindoo que acordado ter quizera,

Olhay com que me paga meu dcltino J

Em fiai fora de mim ditoto cíliv e^

Em mentiras ter dita razão era,

Poisícmpre nas verdades fuy mcfino,

G SQz
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SONETO CCXCIII.

íana prateada eíclarecia

Com a iuz,que do claro Phebo ardête,

Vot fer de natureza tranfparentc,

Em fi> como era eípclho reluzia :

Cem mil milhóes de graças lhe influía.

Quando meappareceo oexceilente

Rayodevofioalpefto, dsíierenre

Em gr?ça,6t em amor do que íohia :

Eu vendometaócheyo de favores,

Etaõ propinquoaíerdecodovoíTo,

Louvey a horaclara,&;anoyte eícura;

Po:s nella deites cor a meus amores,

Dondecolijoclaroque nâopolio

De dia para vÒj jà cer ventura.

SONETO CCXGIV.
Em llngoa Gallega.

L^ en Monte ilcy ^ en Bal de Leça,

.^ _, A Biolaote bi beyía de hum sio,

Tam ícrmoíaem berdá, que quede frio

Pe beralmiinmortalem mortal maça;

De hum alto, & lindo copoa feda laça

A Paítora facaba fio a fio,

Quando lhe diííe, morro, corta o fio,

Bolveo, náo cortarey, feguro palTa:

Ecomopanarey,leeuaca quedo,

Sc paíTar, reípondi, nào bou íeguro,

Que efte corpo lem alma morra cedo

:

Com a minha, que kbas, te aííeguro

Que náo morras PaílorjPaltora ei medo,

Q quedar me parece mais íeguro.

SONETO CCXCV.

PCrque me Uz Amor inda acà torto.

Orna! te faga Deos dcibergonçado,

Rapaz bil, defcortez, que me has guiado

A ber a Biolanre, que me ha morto

:

Bilâj por màs non berme tomar porto

En repouío niPt^un desbenturado,

Mas para chorar fempre que abado
Asagoasdos meus olhos íom conforto:

Bem vir fer tua madre Cypriana
Una mundana aílroía, deshonefta,

Cruel, faHa, Tem ley, dura, & tiiana:

Que a bòs ella ler outra, U nào íer efta,

Não tíberas bontà tão deshumana,
iSlcmíora contra mim táo crudabcfta.

SONETO CCXCVI.

EM quanto Phebo os montes acendia

Do Ceo com luminoía claridade»

l^or evitar do ócio a caftidade,

Na caça o tempo Delia deípendia

:

Vénus, que entaõ do furto defcendia,

For Cativar de Anchiíes a vontade,

Vendo Diana em tanta honeíUdade,
Quafi zombando delia, lhe dizia;

1 u V3S com tuas redes na eípeíTura

Os fugitivos cervos enredando,

Masas minhas enredaôcfentido:

Melhor he (tefpondia a Deofa pura^

Nas redes leves cervos ir tomando,

Qi-iecomarie allinelles teu marido,

SONETO CCXCVII.

E de voíTo fermofo, & lindo gefto

Nacéraõ lindas flores para os olhos.

Que para o peyto íaõ duros abrolhos.

Em mim fevèmuy claro,8c manifefto:

Pois vofla fermo fura, &: vulto honeftn

Em os ver, de boninas vi mil molhos.

Mas íe meu coração tivera antolhos,

Nâoviraem vòsíeu danoomalfunefto?

Hú mal viílo por bem, hú bem triítonhoj

Que me traz elevadp o peníamento

Em mil, porém diverías fantalias :

Nas quaes eu fépre ando,8i fempre fonho

Evos não cuydacs mais q em meu cormétc

Ena que fundaes as voíías alegrias.

SONETO CCXCVIII.

NUm raõ alto lugar de tanto preço

Eftc meu penfamento pofto vc^o,

Quedesfallecenelle inda o deíejo,

Vendo quanto por mimodermereço:
Quádo efta tal bayxeza em mim conheç<

Acho que cu ydar ne 1 le he gram defpejo,

E que morrer por elle me he fobejo,

E mòr bem para mim do que mereço:

O mais que natural merecimento

De qué me caufa bum mal taó duro,& forte

O faz que vá crefcendodc hora em hora .*

Maseunãodeyxarey meu penfamento,

porque inda que eílc mal me cauía a morte

Un bsl morir tutia la vita hoaora.

SC
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SONETO CCXClX. SONETO CGCl

ífí

QUantas penas Amor,quantos cuydadosi

Qv-iancas lagrimas triftes fem prôveyto.

De que mií vezes olhos, rofto>& peytó

for Cl cego, me vifte jâ banhados ;

Quantos mbrtacs fufpiros derramados

Do coração, por tanto a ti íogeyto.

Quantos males em fim tu me tens fcyco.

Todos foraó em mim bem empregados

;

A tudo íatisfâz [confeíTote ifto}

Húa fò vifta branda, & amorofa.

De quem me cativou rainha ventura ;

Ofemprepara mim horaditofa.

Que poflo temer já, pois tenho vifto

Com taoco goAo meu,tanta brandura I

O
SONETO CCC,

Teoapo ãcaba,o Anno.o Mez,& atíòra»

A Força, a Arte, a IVIanha,a Fortaleza»
O Tempo acaba a Fama, & a Riqueza,
O Tempo o mefmo Tempo de fi chora ;

O Tempo bufca^& acaba o onde mora
Qualquer ingratidão, qualquer dureza.
Mas naó pôde acabar minha trifteza^

Em quanto não quizerdes vòsíenhora.'

O Tempo o cl iro dia torna elcuro,

Eo mais ledo prazer em choro tnfte,

Ç Tempo a tempeftade em graó bonança;
Mas de abrandar o tempo eílou íeguro,

O Peyto de diamante, onde confiíte

Apcna^Si o prazer deita efperança,

EOfto me terà Fortuna cm tal eftadòf

E tanto a íeus pés me tem rcndidoí

Naó tenho que perder já de perdido.
Nem tenho que mudar ja de miidadõ %

Todo bem para mim he acabado»

De aqui dou o viver já por vivido,

Que aonde o mal he taó conhecido^
Também o viver mais fera eíeuíado t

Se me baftá querer, a mcrte querOj

Que bem outra elperança não convém»
E curarcy hum mal com ©uno mal

:

E pois do bem tão pouco bem eíperòj

Jà que o mal eíle fó remédio tem,

Naó me culpem em querer remédio tal,

SONETO CCCIL

T A naó fere o Amor com arco foftêi

I
As lettas tem lançadasjà porteira,

Como lohia jà naõ nos faz guerra

j

Porque a que nos faz he de outra forte t

Com olhos pellos oliios nos dí motte^
E para acertar o que naõ erra.

Os voílosefcolhco em quem íe ene erra

Mais bem do que ha co ^)ul ao Norte

:

Concedevoso Amortaõ graó poi^er>

Que vos íejaes do leu livre, 6í izf íju :

Apagoufeacandea no mejodaconloantei
Poriflo Fdizaíe vosnáoGontcnra,

Naõ vades cora o foneto por diante,

Que he fonho o que a fantefia repreítntaí

t ParteJ $3 CAN
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Da creaçaõ, & compofiçaó do Homem.

I ("a DOO,

A maí« íreíca , & aprazível parte do
A Vénus dos antigos dedicada,

Vénus amor de Marte,& de Vulcano,

Clara eílrella do mar^ & terra amada:

Per cujo influxo anàigo, doce, & huaiano,

Se moltra a Primavera natrsorada,

Guiando a deílra máo da natureza,

OfumoCreador da redondeza.

2

Qiiando a liberal terra guarnecida

Com a hu?nidade do Ceo,& temperança.

De vê^oè. & vario efmaite reveftida

ívioftra dos doces fru£tos a eíptrafiça j

Em toda á plant-a,& arvore flôridaj

Gom coroa,& odorífera abundança,

Eotaó parece mais fermoía, & bella,

Co rigor brando da amorofa eílrella.

l

Quando em fua liberdade as vagssaveff.

Com ledo cabtò o ar íerenó etiCbfcndo,

'Asmanháasgraciofasmais íuaves,

E aprazíveis do frefco Abril fezendo j

Convtdaô a doce fomno os corpos graves,

Em leves fomno? váós os entretendo»

Ajuda o rouco tora da clara fontCj

Qiie ao verde prado dece do alto monte.

4
Em húa manhãa deftas promptc,& eíperto.

Me detinha hú profundo,& graó cuydado
Dacíhanha providencia, & alto concerto

To Creador de tudoj o que be creado:

Con-o defpeis de dar numero certo,

E ordem ao mundo efpherico formado,
Formou logo com feu faber profundo,

Do alto artificio outro pequeno mundo,

5

QueaíTi como fez fò pela virtude

Da fua alta palavra là decima,
Naõ do fingido chãos disforme, & rude,
I>i cm da vazia^& vãa matéria prima,
Com ordem certa,& tal, que não fe mude,
Oi Ccosdcgraó vigor, virtude.&eftima,

Af. r r\ -.

J

EbS Elementos Vários corruprivoS>

Em fuás qualidades compaflivos.

<S

E PÍli tomo delles num momento
Formou díveríos Corpos de mifturà^

Varies -na creaçaõ, & nacimento.

No fer, eornpoíiçâõ, & na figura :

As aveS dando o ar porquafi aíTenro,

Aos peyxes agua, aos brutos terra dura^

E dasqwatro cotftpoílas qualidades,

Tantas fez de animaes diverfidades.

Gôm'o dtfpoís de t^do uhimemeníe
Num kigar dek-ytofo, frefco -amenoj

Quis formar, SícreârdíílinÊtàíliente, "^

D^ítê graó itiiidò^^ílcutro mais p-equeríò

Afil emni-dò nas "partes d iíererite.

Numa delias caduco^ vaõ, terreíio,

Noutra immortaí efp4moj«l'tÈ,& éivino

Derazâõ,6{doCèò-capa2,&drgno.

Que icèífhÁ fK)Cèo í^jtíàrto 'ô 'illu-lb-e Ptíato^

Aquelle olho do tnuodoluminofõ.

De toda a luz vifivclfoííte, & êmparo,'

Corre como Gigante, & alcgfe-efpofoj

AíTi o entendiméro outro Sol claro.

Anda de hOa a outra parte prefurofo,

Luílra na parte delle mais fuperna,

Dílcorre com lua luz, tudo governa

9
E quis queos animaes inferiores.

Seu apetite íó brutal tomando,

Da rerra bayxa^ U vil habitadores

:

Só os partos attentos vaõ bufcando,

Equeoshomés fcusfuperiores,

A razaõ íeus fentidos vaõ mandando^

Razaó, que díffirír os faz da íera ,

Qiie de efpritual cm bruto degenera;

10

Porqueem queo fes do mais bayxo clemctOi

Deolhe mil perfeyçoés cm abaftança,

Deolhe alma racional, entendimento,

E feio emfim á fua fcmclhançaj

5D>
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De todo outro animal de bayxo aflento

JLhe dco o fenhorio, & governança.
Tudo íhe fujeytau de bayxo os pès,

Deyxando ló íujeyto, a quem o fez.

II

Como efte breve mundo, honaem chamado,
Pievaricando neita obediência,

f
Do Parayío foy por Deos lançado,

Perdendo o bom eíiado da innocencia j

Mas da bondide immenfa acompanhado,
De feu peccadofezfam penitencia,

Conhecendo o eftado, que perdera,

E quani diíferente fora do que era.

12

Fí^zendofe homem Deos omnipotente,

Immortal, infinito, & íen; medida,

Rimando o homem afli taó altamente,'

Que a íua vida deo por darlhe vida ;

Humilde em fim mortal, pobrc,pacientej

;,::Sofreo pregado íer na Cruz erguida,

Com mil dores, tormentos, & deshonras.

Por dar comfigo ao home eternas honras.

Masdentre os mortos logorefurgindo,

Com glorioío cor po triunfante,

E ao Impyriocos Santos íeus íuhindo,

ISÍa uniaõ da Igreja militante
^

Peyxa o homem com íeu Tangue remido,
De íuaves remédios abundante.
Com que vencendo fempre com vi-íloría,

Podeíle entrar na pura, èt eterna Gloria,

Neíla imaginação aíllpaflando

s Eftava eu a manhãa de hum frcfco 3\\%

Quando me em liquor húmido banhando,
O lento fomoo, jà me adormecia

;

'Edaquillo,que ellava imagmando,'
As efpecies tomando a fantafia,

Sonhava hú fonho aíTaz eftranho,, Sc doce,
Dado que verdadeyro, & certo foíTe.

forqae quanto os fencidos inferiores,

Emfua figura afli me apreíentavaõi
Me parecia Ter, que os exteriores

Em tudo claramente alli o trata vaõ,
Coufas maravilhofas, Sc mayores,
Que humano enrendiméto me moftravão,
Como aqui moílrarcy, íe copia tanta,

Me conceder, cantando, a Mula fan£ta»

,16

Jà todos meus fpiritos fenfítívos,

Dos húmidos vapores congelados.

Luís de CafnÕ^sl
5 j;

No frio cérebro donde eflavaô vivos,

Pareciaõ de todo fepultados i

Impedindomeas obras aos cativos

Membros, que todos tinha já poftrados

O íomno vindo da cymeria co vai

Por me moftrar viraó taõ doce,8c nova»?

Quando de hum alto fpirito poderofo»
Arrebatado íer me parecia,

Elevado a hum graõ campo, Sc efpaçofo,'

Onde o feu corno a Copia diffundiaj

Porque era írefco, verde, deleytofo.

De fruto,& flores cheo, & de abgna,
EaflloCeo benigno o temperava,

Qiíe hu perpetuoVeraó fempre raoílrava

18
Quatro rios fermofos,& caudass,

Regavaó eíte campo taõ florido.

De arvores, ervas, plantas, Si animacs.

De coda eípecie ornado, &: ballecido:

Paflava o manfo gado íem curraes.

Do Lobo, ou doLeaõ pouco tímido,

Viiõfe as feras de mayor braveza.

Aqui com manfidaó, domcftiqueza.

Em tamanha abundancía,&? variedade, .-

De individues em perfeyçáo creados/"^

Tudo era paz, amor, tranquilidade,

Huns náo lendo dos oucros agravadosj

Em confervação util,S: amizade
Syncera, & pura, todo^ conformados,
Naterrajnaagua.noar, brutOjpcyx ,3VPj

Tinha vida pacifica, Sí fuave.

20
Por efl:efrerco,6c bom jardim do mundo,
A viíta derramando alegremente.

Hum edifício vi nobre,& jucundo.
De alta compofição,& obra excellcntej

E tal architeftura, que fegund

J

O que fevií de tora, Sc mais- prefente,

O de dentro feria mais perfeyto,

E muyco maisparaj quem fora feyto,

21

Moílrava fcr no f2íio,& bom aíTento,

Inexpugnável, claro,alco^ Sc puro,

Comjufta proporção,arte, & ornamento
Cercado de luftrofo, & force muroj
Parecia com todo o pavimento
Por dentrOjSc fora eftar fírme,& feguro^

E tudo vi, que a vifta fe eí^endia.

Em competente objcíto, que a fervia,'

Alei
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2% E delia era qualquer tempo fefaindoi'

Alevantarfe ao modo de hum Caílello FerdeíTe, o que eftiveíTe pofuindo.

Sobre eftc campo, quaíi ienhor nelle, z 8

iio qual vi, q outro mais fermoío,St bcllo Que o Senhor a quê tem dado ao menagem

Parecia nacer das coitas delle,

E pór poder melhor iiotalo,& vello,

Querendome eu entaó chegar para elle,

Muy prefte? nâõ íèy como pareGiaõ,

Que em chaó fubicamente ambps cahiaõ.

23

Deita itifelice queda, trifte forte,

Efubita mudança a mim me vinha.

Hum íentimenco íncrinfeco,ík taõ forte,

Como que neítemalgraó parce tinha;

Cria, quemecauíavaa meíma morte

Efta delaventura tanto minha,

E com grande peíar, que me cercava,

O frcíco campo em lagrimas banhava.

Enta5 mais miferavel, dura, & eílrahha,

Me pareceo a nova fortaleza,

D^quella quando ao pertoa vi tamanha,

Tão bem feyta, com tanta arce,Sí deítrcza}

E logo que por grande engatso &: manha,

E por trayçaõ mais que por natureza,

Cairá títc edficio húa tal ruins.

Que erguello íó podia a maõ Divina.

Efteauentojà tam verde & taó ameno.
Cem prãto^ 6c dór de tudo eu jà deyxãdo,

Jà me naõ parecendo o ar íereno,

;; jVlastrifte,efcurOj & gravido afpirandoi

Quando naõ tcràs tu quinhão pequeno
Neíta perda taõ grande(ouvi bradando^
Que o mal, que a todos toca geralmente,

Iníeníivel he bem. quem o n»ó fcntc ?

26
E veráSj que o divino entendimento
Tem de longe remédio a percebido,

Que tudo vem de feu íupremoaílento,

Suavemente tudotem provido:

E apos o erro o arrependimento,

He ter o mal em patre foccorrido,

Qj-ie o bem fé galardão, & o mal Têpenaj
N^ó deyxa ao fim do bé,quc tudo ordena.

O Caftello, que vifteem gloria tanta,

Que com profpendadc & graó potencia,

' *^cnhoreavatanta terra, quanta
Ver naó pòdes.-alumma providencia

Ordenou, &dirpos com ordem Ían6ta,

Que eftiveííe à fua obediência,

Deite Caltello os dous Alcaydes mores.

Feios com grande amor a íua imagem»

De perfeyçoes dotados, & primores 3

Por o frudo comerem de hum pomagem
Vedadojticando cllesfranfgreíTores,

E ofFendendo o Senhor, pagáraõ o erro.

Com penas, & trabalhos,& em deítcrro.

Mas porque vejaSj que ama piedade-i)- íj-4

Mais, que o rigor,eôc Senhor.que digo,'

Como que Olhe toda a fama bondade, ^

Naó quis ao fim chegar nefte caftigo:

Porque elle mefroo intenta adverfidadé,

Soccorrendo ao vaílailo como amigOi -

O remédio lhe deo,quc não pudera

Qutré algué dariho ral, íè elle o naô deraí

Confõlatcquea bom Senhor fervimosí

Que fempre qu is,& quer q o homem v»ra,'

O bem do (ummo bem vir fempre vimos

D» fua perfeyção,& gloria altiva :

O nial,aquem opafTaairibuimos,

E de fua mcfma culpa fe deriva,

E jà £2m por não fer o homem desfeytoi

Por elle o Senhor delle fatísfeyto.

Olha o novo edifício reformada,

Capaz de outra mayor,& eterna gloria j,'

Que aquella em que jà o vifte fi cuado,

Queemfim,poistevefim, foy tranfitoria:

Ml! vezes foccorridOjSt vifitado

Pelo Senhor, que lhe alcançou viftoria

Do nrtao que com enganos conqoiftando

Se andava, era fua pena vangloriando,

32
Foy eftc em noíTa ethcrea hierarchia

Dos principaes,masenfoberbeceado,

Trocava gloria em penajemnoyteodiajl

E em feu mao zello não permanecendo.

Com ifto a efte edifício combatia.

Até que enganofamente o foy vencendo,

Foge a foberba, fegue a humildade.

Com firme fé, efperança,gt charidadei

33
Entaó como eu já claramente viíTe,

Ser efte o efpirito bora.que me guiara^

O creatura Angélica, lhe difle,

Se tua luz me não acompanhara
Ebí
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Em tanta efcuridaÕ,que náo cahiíTe,

Nenhúa humana induftria me livrara,

jfois para ver agora efta tamanha
Obra,& maravtihoía, tne accwnpanha,

34
As bellas moftrgsvejOj& boa figura,

Da fortaleza, que antes vifermofa,

Mas quero notar bem fua compollura»
Seu fundamentOjSí traça aítificiofa:

E efpecular por dentro obra taõ pura,

Taó polida, excellente, & fumptuofa,

Que mortra,fendo a obra em taco eftremoi

Ser dtlla o ArchtCcétor,ako,& fuprcmo,

EcoTío vires tudo, porque eílejas

Mais prompto no que vires, St notareSj

Me refpood^o o ípiriío,pois dcfejas

Ver deite aíT^nto as mais particulares

PeçaSiCOnvim que leni ninguém te vejas,

Jvlas íé eoí parte íem mimalgúa an lares,

Tornarmeàs ver deípois que o correres

Por dentrojôc fora, íe o enteadcr quiíeres.

36
IftodiíTe, 8? de mim já fc apartava,

Deyxandomeentreconfuíâó, & medo,
Mas como íobre tudo me apertava,

(Defejo de faber efte fegredo

;

Do CaíteUoj que íe meapreíèntava
Com quinto me pezou iríe taõ cedo
O bom efpiritOjque me alh guiara.

Movi o paíFo a ver couía taò rara.

iicomojameachâirema.sao perto,

; £ do que vitre mecerciíicalTe >

Maravilhoumeofitio, arte, & concerto
Defttí forte.Sl que adi íe reformaíTe ;

Eílava pofto em hura graó campo aberto,

Como que dalli tudo Icr.horeafle j

Alro,grande,& fermofo, era em tal modo,
Que em duas columnas íobre ellava toio.

Mais que d'alvo8laba!tro,& obra prima,
Eraõ lifas, pollidas, torneada*,
De íocil artifício, & grande eítima.

Sobre dous pedellaisbemailbotaíjasi

> Mais delgadas embayxo doqueemfima,
Por artificio raro bem lavradas

j

E os dous pedeftais,quandoremoviaõ.
Todo o pezo comfigo cm fl traziaó,

39
Era tudo taõ primo, & taõ perfeyto,
Que alegremente a viíU defcanfava,

Luís de Camíeí» r -

No alto, bayxo, largo, & maíseílreyto
Proporção ordenada íe moftrava :

Nochaptcel tinha hum dourado teyto
Que a todo eííe edifício mais ornava,
Do qual huns rayos de ouro dependiaã,
Que ao longe mais q o Sol relplandcciáo

40
Nunca acabara afíazdeobrataõ clara

Efpecular o engenhOjarte,& bondade
Se a villa então dalli me não cegara
Minha importuna, 8c vã curiofidade

;

Porque fenti^que entaó íe começara,
Deite edifício, quafí na metade
Dos feaç materiaes, húa fortaleza.

Da mefmacompoíiura, & natureza,

41
Como nas linhas entendi, 8c traça,

Ser eíteíemelhantc ao outro alfcnto

E que vina a ter a mefma graça,

E íorma, nelle os olhos puz atentO;

E v! que da matcria, & própria maça,
De que era feyto oprimeyro apo(ento.
De três grandc^s (obrados, que em li unha,
NomaisbayxoafazeroutioaUí vinha.

Neíle lobrado bayxo hua cafa avia.

De grande engenho, 8c artificio íeyta
Na qual comelpantofa geometria
A húa oarte quali á mâo dirc-yta,

Hum lutil MrJtre de ohra cila hz\^,
Muy regalada, certa^8c muy p rR^yt.i,

Sendo o Meftre para íflo ardído,6i quéce,
EfpertOjViyo, 8í muytodeligcnte,

43
O qual, antes que nada começafTe

De pôr em perfeyçaõ, 8c lua figura.

Os íiiateriaes tornou, com quecerraíte

Húa abobada aíTaz huhiid 1, Sc eícura •

Edeyxou fó por onde r.fpiraífe,

Hum pequeno buraco,&. abertura,

E por on Je vieíTc o mantimento,

A toda a obra, ^ íeu fuikntamento.

44
E como que não cít ava inda feguro.

Porque ficaíle bem certificada,

Fez dous panos na abobada do muro,
Queafiidefóra atinhaónaais guardada

j

E recolher o mais fob^jo, 8c impuro.
Da ímmúdicia de toda a obra laçada,

E tudo o que para ella era co'ntrario,

Adoiuintio lóraents o oeceíTario*

Dcf-
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Deípõís áe ífto àfii ter ncíla ordem póíloj

O force coiTjeçou perfeyçoaríe.

Tudo portai lai^r, &arEs cosnpofto,

QLiépòdetncareceríe, & naõcontaries

Eftando edificado, & jà difpoíto,

para poder de novo povoaríc,

Com feus qtiairo rctrctcsj& apofentoSj

Jànellas ^ aralayas^ guarda ventos.

40
Em parte parecia inda com tudo

Faltar algúa coibia á fortaleza,

Comoqtiem véaliatua de hu membrudo
Corpo, a que faita o elperito, & a viveza^

Ou ve hum campo loli cario, &: mudoj
^em coula viva maiS', que iua rudeza^

Era eroíim cite forte aíli acabado,

Como hum corpa lem Alma augurado,

47
E defejando eu ver^ em que parava

Efta obra taõ eftranha, & peregrina,

Húa Donzela vi» quenellaentravaj

Fermoía, clara pura, &:emfímdiyina 5

Deimprovifoelladelle íeapoíTava,!

Como fenhora mais que delle digna^

Aque logo no forte quanto avia,

Servindo alegremente, obedecia,

Taõ bem reyta vinha efta alta fenhofa

A fortaleza, & armava Cambem nellaj

Como quefcyta ntllaentaõ íòfora:

Para ornamento fer, & forma dt lia $

Logo f.s partes de dentro, & as de fora»

Se ecme^aiaõ a mover com ella,

E fe vivificarão de tal forte,

Que o forte ithz muyto mais forte.

Viafe tudo ir )á de dia, era dia.

Com taõ nova fenhora em crecimentó^

A for taleza em perfcyçaó crecia,

Em boa ordem, concerto, & regimentoj

Ejáquenâocoubeííe parecia

JNaquelle bayxo, 6c húmido apofento,
\

Onde fora compofta, & btm traçada,

Pola mão de ícu Mettre dclictida,

A grande fortaleza, que em fi tinha,

Eítoutrajatambemíe carregava

Com tanto impedimenco, íi mal íoíjinha

O grande peio, & pejo, que lhe dava

;

bem que quanto de fora bom lhe viQua,

Para a fabrica dclU deícjava;,

íiàí ie Cãmsesl

E defte modojá de âi3, em dia,"

Soper ta va eíte pejo, & agonia.

Atèque vindo tempo conveniente,

E conjunção para o eíTeyto difto.

Com força & com mduftri* fufficiente»

E fabcrdcftc artífice previfto j

O forte quaíi nulagrciamente ^
Lançado fora dali fcy vifto»

Ajudado porém, & íoccorndo

Da fortaleza, de que íoy nacido^

Eeomodoapofento fora efteve*

Donde fundando foy deído cottieço^

Logo outro parecer crecendo teve.

Outro fer, E figura de mais preço;

A fermoía Donztllaj a que íe deve.

Deite aicocrecirnento o boro íuccenib,'

E louvor muyto, eítava fatisfeyta.

De ter o mando em coufa taõ peifeyra,'

Era de todos muyto obedecida,

Era cm tudo fervida, & venerada,

E com quanto em prifaó quaíi metidsg

Eítava ena pafte aqui ncíta morada:

Naó era erro por naÓ íer entaó tida

Por íua caía própria em quanto amadaj|

Mas porque neíla afua origem vira,

Daquella antiga corre, qus cairá,

54"

Porque as achegas^ & materiaes,

De que era feycoefte novo artificio,

Tinhaó nas mefmas partes integraes
^

Do outro primeyro o rafto ainda do vicio:

Naò fó na geração, & maleficio,

Ma^ tanibcm na afFeyçaõ, & cudo O mais,

E deite mal deyxaraõ por h^rançí».

Era a terra a femente, gi femelhança.

Daqui vinha quenodircurfoj&augmcnto

^ Da torrc,que crecia íem detença,

A real Donzclla em íeu próprio apozentp

Por vezes teve algúa dezaveo^a •*

Foy logo no principio o regimento

Sem algúa dilcordia, 6: diíTercnça,

Mas deíque a torre em forças foy crecédcfi

Mal foy a gente delU obedecendo.

Com tudo a bella dama amava tantq.

Em que o o riginal mal aborrecia

,

Que vezes mil diílimulara quanto,

Eâa liberal geutc lhe fazia:

OutU
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Outra hora ameaçava com efpanto,

,
Que a governança delia deyxaria,

E que como ella delia emfím fefoíTe,

j.Pcrderíaõ íeu íer, figura, & poíTe

:

57
Masjápellauoiaó,& licença cftreyta,

Que em cafa tinha, confentia outra hora»

JÊ da culpa cm feu damno melmo fcyta.

Parecia ler delia a caufadora:

Porque os defcobridores da rofpeyta
Do mal, ou bem

, que fentiaó de fora,

jMuytas vezes o mal por bem craziaó.,

Ealenhora,& os criados conlentiaó,

^atra hora refiftia com prudência,

Por fer de alço, & real entendimento,

E convinha a íua alta premincncia

,

Naõter no mal nenhum conícntimento;
Que para tudo tinha lufficiencia,

K do í?cra, & do mal conhecimento,

Luís de Camõesl ^j'
Mas jà da fortaleza parecia^

Queimperteyçòes íofrer aiais não podia,

59
Com toda a policia edificada,

De todos os primores abundante.
Em tudo parecia confumada,
E que cm nada podia ir mais avante

:

Toda de fora Te moítrava ornada

De húa viveza, 6c graçi triunfante.

Forte, nova, alta, frefca florecente,

Rica, íervida bem, leda, contente.

6o
E como por de fora afli eftiveffe,

Com tanto luftro, graça, & fermofura,

Dcíejey veríeailtorefpondeíTe

A fabrica de dentro, & com poílura

:

E porque niílo me íatisfizeíTe,

Me pareceocom vifta clara, & pura,

Queavia por de dentro, & com efpantOj

Tudo como direy neftoutro Canto.

C AN T O IL

A Ltas obras foberbas, & arrogantes,,
;

f\ D'crpantofa, & futil Architeaura,
Ouve em tempo paíTado, outras galantes
De pincel, perípediva, &deerculptura ;

Mil illuftresVaróeSj como Tymanthes,
Prothogenes^ Polides, na pintura, (les,

Híã Plydias,& hú Chriripo,& hú Praxité-
ZeufiSjPârrafi j, & o celebrado Apeíles.

2

)edaIo o laberintho embaraçado,
E Symiramis fez muro crpantofo;
Fezíe emEpherooTemplo celebrado,
Eem RhodesocoloíTo ao íol grandiofo.
Fez ao marido feu Maufolo amado,
Arthiraifa fepulchro, alto, & honroío,
E outras torres, & altos edifícios,

E dçn^iraV i|hofos artifícios,

/Ias como feytosfaõ por maô humana,
Naõ podem dilatarfe em iafinitOj

rortcrrajazo Templo de Diana,
E jazem as pyramides de Egy pto:

Mil columnas de antigaobra Romsna,
Arcos, ftatuas de alto, & vivo fpiriío^

O tempo duroj que de tudo aferra^
Os tem dcsfey tos, & poítos por terra.

I*Part.

Porém acimetriacompaíTada, V
E íobrenatural proporção viva,

hn\ que naó pode o tempo ter alçada,

Do corpo humano, & Architcdura altiva;

DeidacJea idade avemos propagada, .

Para a fazer perpetua^ & que reviva

A quella maó Divina là de cima.

Que a fez de nada, & o ler lhe deo, & títi-

5
Qmà.

OsPhilofophos glandes com fcienciâ

De incançavel induftria, que alcançarão

Das couías naturaes a própria eOencia,

Rtodos altamente efpecularaõ;

Nenhúa de mais alta arte^ & cxcellencia,'

Entre todas.q o corpo humano acharão.

De forma, & de mate; ia hum íó íuppofto.

Com tamanho primor feyto,& compoíto.

6
>ías tornando a meu fohho, que contente

Metinha, deícjandoeuverdcperto
O mais da Fortaleza, alta &excellente.

Que por détro me eftava ainda encubertor
JN'aõ íey como arti logo eftranhamente

Me foy tudomoftrado,^ tudo aberto.

Como parte por parte aqui contara^

Se me a fraca memoria naó faltara.

m

H Eílaj

ffr'i
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A

Eftavaia Fortaleza repartidaj

Aíii tcda por denrro,em três fobrados^

Ou tres principaes quartos^ Êi cingida

por de fora de mures bem lavrados

:

Corriaóieeíles com certa medida,

E ju/ía proporção bem compafiados,

E tiJ.ha cada hum deiles Teu mordomo*
Ou V èdor de grande cargo , & tomo,

8

E querendo olhar eu para o do meo

,

for lhe ver maiseílado^ ricamente

De tudo ataviado, ornado 6í cheo.

Parecendo mancebo inda valente :

Maravilhouroeverhum bom meneo,

E movimento feu continuamente,

Com muyto arfem força, nem defey to.

Mas de íeu natural hum dom pcrfcyto,

9
Davalhegrandeauthoridade> & brio

Hum tabardo de mangas, que veftia,

Com que moftrava mando, & fenhorio

Em toda a gentejqucna terra avia :

E por feu apofento fer de eftio,

E muyto calurofo, fc fervia

De muytos pagésíeus, queobanhavaÕ,

E de ar íereno, & frioo refreícavaó,

IO

For efíar rua eO ufa muyto quente,

Movendo íe cor tinuo, & afO convinhaj

Para e> qual, como meílre diligente^

Hús dous abanosjunto de fi tinha :

Ao% quais hum ar frio incefíantementc >

para íeu refrigério bem lhe vinha,

Por hús canos de fora adm^ttindo,

Comais, & mais fumozo defpedindo.

II

Deíla eílufa era fempre bem provida,

E fuftencada toda a Fortaleza,

Por íeus canos lhe dando fpinto,& vida,

E de feu vivo fogo a tendo aceza r

Paraefte fimhuacafa alli escondida .'.i»

Com promptidaóeftava, & com vivera,

O fotil meftre da obi a, que krvia

De acender efte fogo, & o partia,

^^

E eomo e0a graõ fabrica, & eftranha obra,

Toda em tres regiòes fedevidia

Em partes princtpaes o nseítre da obra

Em todo o edefiGio, & companhia
Seviadcligcnte a toda a hora,

Porque em eftas mais vivo refidia,

^ê Luis de Cam^f.
E em que nejte apofento mais niOfâv<¥f

"

Nos outros dous mudado o nome anda v^a,^

porém como o moveríe be com graõ calma,

O mordomo, que dice valeroíò,

Sujey to citava âos accidentes d'alma,

Hora ledo, hora triílcj hora medroío :

Outra hora &ira,qeítáfempre em calma»

Domin^v a,& outro hora vergonhoío,

Com cíperançaSj fem as ter outra hora,

Se alterava. & mudavafe cada hora,

14

E com conhecimento falfoj ou certo,

As cou fás, que de fora procediaõ^

Ao mertre da oltra fempre vivo^& efperto>

í -eíTe íeu apoiento como vião,

Fazendooeftar astnftesencuberto,

For toda a corre as ledas o traziaõ.

Com tanta variação, que detalveríe,

Efiava a nico às vezeS deperderfe,

Máf tinha mais, a fim de recrearfe

Efte rico mordomo os dous abanos^

Fm que bem dellcsfoy aproveytarfe

Noutros ferviços íeus por outros canos ^

Porque no meyodellcs vi íorm.aríe

Húa frauta cuberta de dous panos,

E atè o centro da torte hia direyta>

'Fazendo varia múfica, & perfeyta.

16

Com húa fotil porta ef^ava obrada,

-No cabo delia hiia cabeça, ou chave.

Que dos pagés, í< outros bem tocada,

Caufava cfta harmonia raó íuavej

No lom, que elles querfaó temperada,

Soava,ou alto,ou bayxo,agudo, ou gravej

Com que gofto, & proveyto recebia

Oveador, & toda a companhia.

17

Tinha forti ficado eíte apofento,

Erepayrado em roda hum forte muro,

E da parre de fora hum bom aíTento,

Duas íontes nunn quafi contra muro.

Que trazendo de dentro o nacímento,

O faziaõ de dentro mais feguro

}

Mas eílíis duas fontes pareciaõ,

Eílar fecas entaõ, & naó corriaó.

18

Depois de eu ter viíto parte, por parte,

Deííacaíado meyo, & forma delia

A fabrica, concerto, a ordem, & arte,

A providencia, &, bom ferviço dclU i

. Conrtc^
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Como íe ali montava cada parte,

De toda a fortaleza^ aíli por eila

Repartindo com grande provimento^
Seu liquidoj & aparado mantimento

:

Dacjui ao apofento mais decima,
Me paíTey logOj ao mais alto (obrado,
E íe o do meyo tive em rauyca eftima,

Defte inda fiqucy mais maravilhado
j

Por íua perfeyçaó, fua obra prima,

M o 1 ugar, em que eAava fituado
j

Sobre a entrada da Torre com fermofa,
E aprazível viftci, & efpaçoza.

20
Procedia com muyta authoridade,

Deííe quarto o rriórdomo nobre,& antigo,

% De húa abobada forte, & na meíade^
».Por íer lugar muy aluoj & de perigo >

De hum filo era maduro, & gravidade,

Velho,branco,8t das letras muytoamigo,
E aíTi gaitar philoíophando o tempo,,

4via por mor goíto, & pafla tempo,

2 I

yeftida tinha húa opa roçagante,

t
• Que por todâs as partes o cobria

;

iNiúa cala d' abobada galante,

E armada de gentil tapeçaria;

Atada por detraz, & por diante,
Por juntas, que a abobada fazía^

Noutro pano de fora, que aguardava,
E para o mais ferviíTo ali citava.

Alem defte graõ pano, que acercava, ^

Por de fora tin ha outros dous em roda.
Com que provida^ &C mais fortificada,

E parecia eftar cerrada toda

;

(nava
Também ác hú mufgo, ôc hervas fe ador
De fora a fuperficie, & toda a roda

;

Que eíbando alta affi, & do Sol luftrada,

Mollrava húa fermofa cor dourada.

23
Emoyto partesera dividida,

Bem que continua, &; junta na figura

,

Efta abobada taõ cerrada^ 6c unida.
Que naõ fe deviíava ter coftura

}

Mas pellas, em que eftava repartida, .

. Servindofeexhalavade mifturaj

Xodoofumoíobejo^ que lhe vinha
Dosfobrados de bayxoda cozinha.

^las o Sábio anfiaõ, & bom mordomo.
Que neftealtoapolentoreíidia,

/ l.Part,

Luts de Camhsl fa
Com graõ cuydadOj&: diligencia Cômo

. tlperto, & prompto, eftsva ncyte, &: dia.

Em íua efphera, como em celeítc tomoj

Hora do mundo a grande Monarchia,
Comtemplava com gráde,& vario eftudo
Hora o desfazer dei las, ôc de tudo.

Para ifto livraria de diveríos

Authores tinha grande, & muy polida
De vários Gafo?, profperos, & adveríos.

Em três camarásjuntas repartida
^

A prjmeyra, ou em proía, ou doces verfos
Continha alegre fabula fingida,

Leys a íegunda, & a Philofophia antiga,

A cerceyia hiftoria grave tinha,

26
E delia livraria de maneyra,

CompalTâdas eftavaò as eftanles

;

Que a cama !a íegundaj 6i a prjmeyra
Tmhaò livros rnudavsis,& mconiUnílesj
Mas os outros da caoiara ter ceyra

Eftâvaó 6xo<; quaíi, & mais ccnílanteç^

E aili os que dos dous mais lhe r prazia,

Neítâterccyraíempre os recolhia,

27
Da íua condirão, & natureza,

A par de n o lábio outro tinha,

Que a fábrica de toda a Fortaleza

Quafí em lugar do velho pay fcftínhar

E a torre hora inclinada, cut; a hora teza
Fazia eftar, fcgundolheccnt^inha.

Por meyo de hum cíteyo de artificio,

A gue encoftado cíiava cite edifício,

28
E por detrás da abobada dccia

Efta coluna ate o fim dos fobrados^

Pela parte de dentro oca, & vafia^

Mas com trinta canudos bem libados ;

E em que de dentro vãos, de cantaria

Eraó firmes, direytos, torneados ;

Ficando aflicolumna deita forte,

Cubertadedouspannos,& muy forte.

Por dentro da columnadifcorrertdo,
Do velho a filha andava diligente,

Ella, & o pay nas mãos atadas tendo
Setenta, & finco cordas longamente :

As quais por toda a torre feeftendendo,
Difpertavaõ para o ferviço a gente.

Dando força, & vigor ao movimento,
Que neceffario era^ & ao íeotimentQ,

r^\.

Hij peftaf
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|ô

Deftas nervòzas cordas fece partes^

O velho eftudioío governando,

Com íiDco pares delias os lugares

Mais íecrctos da abobada j & eípertando

Os raais criados,& familiares

Da cafa, & os dous mais hião liando 5

E os trinca pares repartidos tinha,

j?or toda a torre a filha,onde convinha.

Mas porque dos trabalhos cxceíTivos

Da torre os lervidores, & exercicio»

Se pudeíle fazer^ ôc andar mais vivos,

Ecsfoiçados cada hum com leuofficio.'

Foy dado aos ípirtos íenfitivos,

E aos motivos, porgrsnde benefício.

Hum repou20, & deícanío conVcnientc,

A quechamamosibmnos vulgarmente*

32

Pelle era cauía immediata, & certa,

O fotil meftre da obra, que habitava

^ío apozento do meyo, & tinha eíperta

Da Fortaleza a gente, &alimençavaj

E quando ainda mais tinha encuberta

Sua virtude, & o fogOja confcrvava,

Repoufava da torre âcomnanhiaj

O velho, ôc a íilha as cordas naõ moviaj

Ajudava também, que as humiliades,

E fumos, que exhalaváo,8c íobiaõ

Da cozinhas & das mais concavidades,

A eOavittude o caminho impediaô :

E adormecendo os velhos, & os Alca^ydes

Da Torre, os fcrvidoies naõ boliaõ,

Do movimento a cauía aíli ceifando,

Q fencimento siitaõ nada operando.

Pela parte de fora do artifício,

Kofobrado mais alto, & lurninofo,

Junto do chapitel, & fronceípicio»

Hum molde de janelas vi fermofo:

Eraó três pares, cada par ofíicio

Diverlo tinha, & muytoproveytofoj

As mais altas deeftranha íerrnoíura,

Yarios no fitio, o fficio, & na figura,

Tinhacada hua delias fuaefpia^

E atalaya de grande vigilância.

Que ao longe, Sc perto d'âlto defcubria

Tudo, o que parecia de importância :j

A prezcntando logo, o que lentia,

A hiJa atalaya mór, que noutra eítancia

Luts de Camões,

Deita abobada eílavaapozehtadsj

Para eíle cargo dentro deputada,

AíTentados eftavaó íobre nno

Marfim, duas janellas alterofas.

Com vidraças dehumpurocriítalinoí '

Qiie as fazia mais claras,& luftroías :

E para defenderíe do ar maligno.

Ou doutra coofa mà húas fermofas

Cortinas de cadilhos le cerravão^
^

E quando era neceífarioabrur tornavaõ,'

Por cima da cortina, ^ corridiças*

Cada janeila tinha fua cimalha,

fará reparo, arcadas, & maciças,

Cubertas de húa curta, & leca palha .*

Eraó como convinha movediças, Çlhs^

Ambas de hú lavor meímo,& de húa igua-

E alem de reparar da chuva, & vento,

Davâõ graça as janeilaSj & vento,

Logo em diréyto eftavaó, & alem deílas.

Puas de outro fey tio, & de outra arte,

Dtícobertas ao vento, & manifeftas.

Cada húa a cada mão do baluarte :

E em caracol, 6c em voltas duas freftas

Tinhaõ feytas na mais ultima parte.

Das quais duas cfcuras de vigia,

Cada hãa dava avifo, do que ouvia,]

39 *

Abayxo deftas quatío mda outras duas

Por cima do portal da Torre eftavaõ,

Com grande engenho fty tas, &comfuaí.^

Efpias,quedocheyrofóavifavão:

Dos dous lobrados altos duas ruas,

Aquivinhaõ, por onde fc purgavaõ
• As ruperfluidades, que dcciaõ,

E dentro o frefco alento recolhiaó»

40
Deftas janellas logo aba yxoeftava

Ograõ portal da Torre, & ferventia,'

Ncfta mais alra parte, em que moftrava :

Eílranha Architeaura^& geometria:

Por aqui todo o neceffririo entrava,

De tudo quanto a Torre fe fervia^

E para ifto poder fer lem trabalho,

Hu grão remédio fe ordcnou,& trabalho.'

Que fobreos dous fobradosdcrradeyros,

E mais bayxos cada hum á fua parte,

Eftavaó dous robullos carreteyros.

De ínuy grande ícrviço,cngcnho,& arte

:

Que
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Qtie alètn de grandes fercai,era6 ligeyroSj Enrre elles hua dooa^xperimetitâífa

Que chega vaõ corrédo a qualquer parte,

Acarretando tudo com prefteza

Para confervaçaó da Fortaleza,

4»

lílçs dóus carreteyros fu dentados

Eraô por feu ferviço, 6t provimento.

éí

EípcrCa aqdava 6c prompta noyte, & dia

:

E delia era approvadajOu reprovada

A tarinha de quanto te moliia,

Provando Te era íaborofa, Si alva»

Porque era ella gentil nieltra de íalva,

48

Da melma Torre, em que foraõ criados, Em toda a Fortaleza era importanca

Com todo necelíarío mantimento :

,Tenio delles cada huíirfinGO criados,

Que a cuio davao grande aviamento,

E porque em feu trabal ho ícpre aadavaój

As cabeças de ba^ns cafos armavaõ.

,

Jerviaõ com cuydado^ 6c diligencia,

Eftcs criados dez continuamente.

Sendo o principal toque, Si experiência.

Do humidoj do feco^ ftio, ou quente

Em qualquer mechanica arte, ou fciencii,

Alem de obrarem neceíTariameote,

Com armas refiiliâo á toda offenía.

Da Torrejdellâ íendo a mòt defenía.

44.

!. defóra da eotrada, ta ferventia

DaTorre, doas porteyros (empreeftavaõ

Lultrofos, St veftiJos de alegria,

' Que as portas có cuydado bem guardavaõ;

Também o fom da íraut >, & armonia,

Com movimento (eu peilcyçoaváj,

E afli dos três mordomos dos Ibbrados,

Eraó por ifto em tudo alimentado*.

45
[)as portas para dentro logo entrando.

De grande fabrica hum moinho tinha,

O qual moendo eftava,ôí prepaiando

Tudo, o que avia de ir para a cozinha:

Moldo St brando dentio aiii mandandvj

O mantiiiento, que de fora vinha.

Com efta proporção conveniente,

Se repartia, & hia a toda a gente .*

í^efle moinhojunto os dous porteyroíSj

E/lando juntameni:e em feu officio.

Duros, St rijos trinta & dous mol^yros,

De grande força, &: util exercício

:

Daqui tirados fora outros primeyros,

Foraõ por graõ fraqweza (ua, & vicio,

E os que agora mohiaõ com dcííreza.

Todos branco veftiaó por limpeza.

iinha cada hum dellcs fua morada.
Em dous lanços de penedo, que ayia^

O cargo deita dona reverenda.

Sendo frauta, St interprete elegante

Em tudo, alem do maod j, Sc da moenda t

Dava também ao íom doce. Si galante,

Da frauta,oar,conipaflo, graça, cmméda.
Toda a fabrica emfien dcliá taó clara

Torre, fem eíta dona mal paliara.

49
Mas por fer ella fêmea, hum qu^íl freo,

Por naó hir iJnge, a tmha preza, & atada,

Bem que em nove criados de hum arreoi

Edchua Ubrè andava eliaencoitada .*

Qae por íer de cA ^^taç i, & bou» meneo.

Servida era de todos, òíatcída,

E por lulgar os gollos na Verdade,

Cercada fcmpre andava de humildade.
ío

Mas porque quando em cafa repcufava,

Elta humidade muyia a nao cnojaíTe,
)

Duas eíponjas tinh i, em que tomava,

E recolhia o mais, que íobejaiTe ;

E também porque ia dentro importava
Todo o húmido robejo,ou ar,que entraíTe

Tinha logo alem rnai!) húa antcporta,

Que rcfiítia ao lobcjo ar da porta.

Alem delU antcporta pareciaõ

Os dous principacscannos deíla Torre,'

Por hun delles os Irdcos are^ hiaõ^

Com que o Veador do nieyo fe loccorre:

Por outro canno tu io, o que mohi^õ

Os moleyroSj & o que à cozinha corre,

E nella do primcyro cozimento,

Se preparava todo o niantimen;.o.

Mas ao quarto do meyo cila cozinha,

Huma groíla parede dividia.

Porque aqui perto fua morada tinha

O mordomo, que nelte prelidia

;

O fogo, & fumo delia, que lhe vinha,

Todo tomado tem poreíía via,

E cõ a parede falvo, & defendido^

Fica leu a._ozerito dividido,

Cu5
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Cos três cainos por onde crâ provida

Toda a fabrica, & gente, que aqui eAavà,

Eftandoeíta parede interroropidaj

Neliao quarto do meyoíe acabava:

Em hfia graõ cozinha^ & bem fervida»

Onde o quai^to de bsyxo começava.
Ou também logo nella começando^
Tudo o que nella avia fuy notando,

54,

Gapaz era a cozinha, & fuficiente

Para cozerfe nella o mantimentOi
Que pudeíTe bailar a toda a gente,

E de reuyto artificio, & provimento

:

Com vivo fogo eftava íempre quence,

Para todo o íerviço, 8l cozimento,

Num vafodeduas bocas, bem o brado,

Sendo tudo cozido, & preparado,

Pella boca mais alta fe metia

O que vinha a cozerfe, & digerir íe,

pella outra bayxa o mais íc dcfpedia,

Do que menos aviaó de íeryiríe

:

Ejunrodefta boca bayxa avia

Hús quatro cannos para repatirfé

Hum certo manjar branco, & imperfcytOj
Ncíte priroeyro cozimento fey to.

E aíli defta mefma ob«-a outros mayores
Seis cannosjuntamente procediáo,

For onde da cozinha os fervidores

As fezes, & fuperfluo defpidiaô

:

Deftes cannos também outros mayores.
Por mais apurar tudo, indanaciaõ.
Por hua tea groíTa derramados^
Com proveyto,& limpeza aíli ordenados.

57
Eeftes feís em o bayxo taõ íomente

Hústres moçosavia de íerviço,

Que por eftar entre elles mais corrente,

Eítavaõ neile poílos já para iílo .•

E no remate delle ultimamente
Eftavaõ outros quatro também niílò,

Fromptos em alimpar, cerrado, &abrin-
E cõ outros na Torre bem fervindo. (do,

58
Prefidíndo neíle ulumo fobrado,

EquartOjindaourro principal mordomo,
De graõ negocíamento, venerado,
Muyto importante,& bera fervindo como
Cada hum dos outros dous;a!catruzado
Hú pouco,muyto grave,& homem de to-

; [mo,

Lms de Camõifl

Tifte no parecer, mas no fupofto,'

^ Alegre no albernoz de grã bem poílo.^
59

Juntoà cozinha tendo o apozcnto^

Mandava delia vir por ordenança,

Sò da primcyra eftancia, & cozimento^: .

.

De todo o manjar branco em abaftança:

Eazia entaó todo efte mantimento
Outra vez recozer com temperança.

Que mais puro, & cada hum por íua via.

Entre todos na Torre fe pratia»

60 "<''
•

E aíli defpois de jà fer bem cozido

Efte manjar, que a todos fuftentava^

Sendo em quatro licores convertido^

Diverío fer hum fó na cor moíiravs:

JVlas deites, mal conforme, ou defmedido
Se algum muyto mingoava,Ouíobejava|,

Fora de proporção, & faã concórdia,

Em toda a Fortaleza a via diícordia.

61

Pello eontrarioem julla cantidade.

Em liquido vermelho mifturado,

, Seefte manjar fedàcom fuavidade,

Todocíleaííentoeftádelie abaílado!

Daqui deite apozento, por metade ^

I Da Torre corre inda hii^ & outro fbbradò^

E por cubertos cannos vay mandando,
A toda a gente delia alimentando.

62

E com quanto afli leva fua miftura.

Por mais bailar a todos, em chegando
Ao apozentodo meyo, ali fe apura

Sumtnamente, & fe vay adelgaíTando

:

E daqui o mordomo com mâo pura,

Defpois que bt;m o atina eíl^à mandando^
Purificando a toda a Fortaleza,

Por outros fotís cannos com dcílrcza.

Mas tinha eíle mais bayxo em fua cftancia

Apar de íi^ por grande beneficio

Da torre, dous criados de importância.

Providos cada qual cora feu ofíicio

;

Oprimeyrocom fua vigilância,

Sentindo avcr íecura no edifício.

Por certos cannos, que para iíTo tinha,

Efpertava graõ íede na cozinha.

64
Veíliafc de hum verde fempre efcuro,

Por eftremo coleríco,& agaflado,

E taõ azedo, que por todo o muro
Se via andar às vezef de eno;ado

;

Tam-

4
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Também cauíavafer manjar impuro^ Finalmenredeuidòmuy províáoj
Da cozinha o fuperíluo leu lanhado
Por feis húmidos can nos dalhfòra,
Quando para iflb avia tempo,& hora*

Q íegundb criado era triílonho
Nocorpo,8í no velhdo, hú homem baffb,

MenenconizadiffimOjÔc enfadonho.
De má converfaçáOj & pouco paíTo

:

Era medroso,& etr. fi muyto medonho,
Morto de fome fempre, U maytq efcaflo.
Mas o comer pedia

|^ ara a gente,
Nilto bem apurado,& diligente.

66
Abayxo logo deftes, dous efíavaõ
No apurado comer também íervindo.
No corpo,traça,& idade conformavaõ,
Num meíífío oíiicio náo íe dezavindo:
Toda a luperflua agoa a fi chamava.
Por íeus cannos dos outros iguaes vindo,
Tendo na mão huns va^os coadores,

De gente de lerv^o bem fervido,

69
E porque eííá taõ bella Fortaleza

Nuncaotempodetodoa desfízefle,

Ordenou da obra o meílre com deftrezâ»

Qiíe de fora da Torre fempre ouveíle

Dousnacuraes Irmãos, cuja viveza,
Outros materiaes ípiritos defle,

Para íe fazer o noyo edifício.

Por delicados ratyos, & artificio»

70
Todos três apozentos, & fobrados.

Sobre duas columnasíeaíTentavaoí

Eao pè dellíis entre ellesga^alhados

Eftes dous naturaes Irmãos eítavaõ

:

As columnas íeus pedrcftaes pegados
Níismais delgadas partes ter nioítraváõj

E o mais groílo para cima tmha,
A outra Torre, úc que efta nalcer vinha,

7í
i^uecoavaõeíta agoa.ôc outros humores. Sendo pois como dice taõferrrofo

67
Em fi retendo fó \ potagem boa,
Toda a outra agoa coada fe metia
por dous caonos íotis nua slagoa.
Que de grande artificio dentro avia:
Eíla agoa que he íalgada, & aqui fe coa.
Da Torre lóra cm fim íedeípedta.
Por outro canoo em volcaSi & deíle modo,
Vinha âtíira a faír fora de todo.

68
Efteapozento abayxo feccrcava
Com paredes tambem,5ccom feu muro.
Com que emparado,^ quente aíTi fícaya
Aos perigos de fòra, & mais feguro

:

Onde era neceíTario braodo eltava
Em parte, em outras partes íirme,& duro.

£íienovoed.fíc!Oj&taõ polUdo,
Dentro, & fòra em eít^renío artificiofój

E tudo jà por mim viíto, & corrido:

No Arcifíce cuydando poderofo.

Que de tudo o íizera taõ provido,

Ellava euconrentando a viíta ncUe^

Sem de todo a poder apartar delle,

72
Quando enlevado a (Tl me parecia.

Que com trille mjdança tílfanha,& dura,'

Elte grande edilkio dclcahia

De Tua graça aKgre, 6c fermofura

:

A maquina total íe desíazia,^

Vmdo abayxo de íua mòr altura,

The de todo cair por derradeyro,

Como no Canto cantarey tcrteyro.

.!i "1

CANTO III

O Vida humana taó caduca, & breve,
O falia gloria delia, &: imperfeyta

A 4ue mais dura fica a hum íomno leve,

Aocempo, ao fado,á morte emfimfueita;
Qué mais cota fez del!a,& em mais a teve,
Cpm mór dor, & triífeza a fio desf^ytg^
Pafla,&feu fim remata em prâto,^\' magoa,
Enchendo como fumo os olhos de agoa.

Em que parou da terra o môrTiraíio,'"

Com profpera fortuna, ou com adverla?

Em que parou o graó ceptro Romano,
EmqucoGregòjO Medo,oCyro,o Perfa?

De híia hora mcerta hu certo dezengano,
Daquelía hora final, dura, & perverfa,

Tri/te odioía a rodosi tudo em terra.

Em muytoefqueciraento, 6c pouca terra.^

m
>k i
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Na antiga idade dcuro, em que abundança

^ Saudável da terra ílorecia,

fcm que a íaude, & útil temperança,

Nos hofnéSs& Elementos mais aviaj

Dos innuraerosannosaabaftança,

A muy tos pouca,& breve parecia.

Que o Calado ladraó a todos farta

A longa vida, & faz parecer curta»

.4
Quem vive por viver ló neíla vida

Docemente, no fim choroía, & amarga»

Em que do Ceo lhe feja concedida

,

QueadeMathufalem muy to mais larga:

C>ue mais he que na Hiifera partida,

Ent q ha de ir ter, levar muyca mais carga j

Mas qué fométealpira àeterna,& Janòta^

yaracliaalegrejjk leve íe levanta.

5 ,

Levantafe a alma leve àmór altura,

Do feu charo inimigo deíatada,

Ou das obras levada clara, & pura.

Ou à priíaõ perpetua condemnada ••

Toda inferior.couía, &creatur3,

, De matéria, & de forma fabricada,

Termais, que viva, emfim íeufimafpera,

Queaíli o quis, quem ícz agrande Iphera.

Mas nunca a ninguém bafta cila certeza,

Para que a dura parca inexorável,

Eípanto lhe náo caufe, dór triíteza.

Com feu golpe cruel,-& irreparável,-

Aíli vendo o da bella Fortaleza,
j

A miferavel queda em que durável,

Sabia nacer nada;entrilticeome,

E couía eitranha, Si grave pareceomc

;

7
Kaõ fcnhava cu que avia desfazcrfc.

Cem lubita ruína, erteedifício,

>laSjque por tempo avia envelhecerfc,

Cada parte ceíTando em íeu ofíicio

:

E o governo, & economia pcrderfe.

Cem ÍU3 ordem certa, &.exercicio,

Naõ ícrvindo os vafallos à íenhora,

Te que ella triUe íe fahia fora.

8

^riíle fe hia, por mal obedecida,

Fará queyxarfe> nalulida elphera

,

Aolcuhor, queacfta envelhecida

Cala íua a mandara, í^: vir fizera,

Tníle le hia confuía, & arrependida

]Uo niao viver ; mas mais viver quilera

Luíi de Camõesl

Na íua antiga, & taõ chara morada,

Que fó por terra jaz defemparada.

9
Fazendo maios grandes, & os menores.

Cada qual íeu devido regimento,

Naò màdâdo os mordomos, & Veadores^

Enaóavendoemnada certo aílento:

Veo o commum manjar com ícos licores.

Todos quatro a hum tal corrompimento,

Qiie as partes prinGÍpaes,&as outras logo,

Enftaqueciápj & fe esfriou o fogo.

10

Porque daqui naceo, que confumíndo

Se fi>y o meftre da obra diligente,

E com elle de mal cm peor indo.

Os Capitães da Torre, & outra gente :

E CS íervidores todos mal fervindo.

Os de dentro, & os de tórajuntamcnte,

Em todos fe enxergava hua frieza,

Deeftranha forma, &miíera fraqueza.

Os mais dos trinta& dou^ bráeos moleyros.

Que eftavaó no moinho, fefaziaó

Debilitados já, como os primeyros,

E íem poder moer fora cahiaõ

:

Outros»que em íeu vigcr,aioda q ínteyros

Ficavaõ, por fraqueza não íerviaó,

E por eflarem ali mais arrey gados

Ficavaõ com o velho apozcntados,

12

Envelhecendo afii tanto oedificio.

De fora a graça, & luthe hia mudando^

Atè no chapirel, & fi ontifpicio,

Murchando as flores fe hiaõ, & arrácãdo»

Porquejá naó lhes fendo taó propicio

O talor,&alimentOj como quando |

Em íeu vigor, &perfeyçáocftavaõ.

Em fria, & branca a cor d'outo tcrnavaõ,'

Aquelles dous robuí\cs, & valentes

Carreteyros canfadamente andavaõ,

E já mais floxamentc, & negligentes,

OneceflarioàTorre acarretavaõ:

Também o? dez criados diligentes,

Comotolhidosmalfemeneavaó,
^

E já as columnas groUas, que traziaò

O pezo íobre fi, fracas tremiaõ,

14-

Com tal fraqueza, & contínuos tcmorc<?.

Torre ameaçavaõ á íinai queda:

Eílavaô fcm rcpouío os Vcadcrcj,

E tod?i a gente írac; » & pouco leda

:



Rimas do Grande
. Da falva a meílra jà deyxa os fabores,

E cada hum de feu cargo já fe arreda j

ArruiHando por mil partes o muro.
Abalado le moítra^ 6í mal íeguro.

Atónito com grande dor, & e/panto,

Qjde aili ficava entaõ me parecia,

Por cam fero ípcdaculo, & com tanto
Eílrondo lachrymofo, como avia

;

J^orque de fora eítar em aito pranto
Kuy ta gente funefta,& trifte via,

A mortífera queda deita íorte.

Carpindo^ 6i da íua gente a lera morte:

E o que mais meefpania, fobretudo,
Damachina lançada alii por terra.

Que o material todo, & o campo mudo,
^ Hum vil panno de lenço dentro encerra,

£ a quem tilando em pè foy pouco tudo,

: A cobria cahindo húa pouca terra,

Eílandoeu niílotuydadofo, & afíi£bo.

Tornava a parecerme aqucUeípirito.

Aqueile fpirito bom, fcrmofo, & puro.
Que ao entrar da Torre me dcy xará.

Em cuja companhia eu muy íti;uro

^
Por ariiícados pálios jàpaíiara:
Tornoufeme com elle o triíte, & eícuro

. Tempo puro, &; fereno, & a noy te clara^

,

Epondo eu leve, & ledo os olhos adie,
Alii me começou de íallar elle,

18

Que fazes, fraco, aqui? que cuydas trifte,

iVlortal, terreno, cego, & dckuydado?
Porque naó te aproveytas, do que vifte.

No mal doutrem por teu bé doutrmado?
L ]Naó he vaó íonho nao,ocra que confilte

Perderclte, ou lalvarelte coytado í

Os olhos abre jà elperto, & pronto.
Regula a vida lo por efte ponto.

Quem te criou, & quem te fez de nada,
Dandoteoíer, aformaintellediva^
Te meteo nelta Torre encarcerada,
Naõ toy, para que nella fempre viva

:

Mas para merecer neílajornada,

. Com luas obras a outra eterna, fie altiva.

Com íuas obras tingidas no puriíTi mo
Sangue do bõ Cordeyro innocentiffimo.

20
Fará ifto vive íó, para iílo eftima

Qualquer bê téporal,^ eíte he feu preço -,

1. Paic.

Luís de Camões] 6*'

O que naõ for para iíTo defeílima,

Enoíimodefpreza, & nocomeço:
O bem perfeytoôc firme làefta em cima,
Sem falta lá íeguro, & lem excefio,

Dafieimmeníoacada húnoclaroaíTento,'
I Mas medido por íeu merecimento^

DaíTe penna aquém iftodeímerecej

Também lem nenhum lim,gi(em medida^
As quais poi íua culpa lo padece^

Propondo ávida eterna a breve vida;
Eíla, que em torpes vicios envelhece.

Até Iheíer detodoconíumida.
Da alniaalatistaçaõ Ihoverefica,

E o que úa terra he oa terra fica*

22
líío he, o que tens vifto, & o que notaftô

No-procerio,& diícurío deite forte,

Que naó he n/ais, íe o bem confiderafte,
Que hu VIVO home fiijeyto á cõmú morts:
7 u por dcntio, & por íoia e/pcculalie,

E viilecada parte, de tal Icrte,

Que ler hum corpo humano oiganizadOi
Iveclaraitea veity porelcufado.

23
Fel lo Deos ccmo a ty mortal, terreno,'

.Vias fello racional capaz do Ceo^
Fezogiaómundojív íe2 eíte pequeno,
E nellepor íalvaio emfím decco
A homem íe lazer ; com hum aceno,
E cjuem o ler ao Ceo, ti á terra dto,
Em húa Cruz quiz leralevaotado,
E,ara trazer a fi todo o criado.

Rcmirte^ò homem, quiz Deos fempiterno,
Com refgatede amormaravilhofo.
Dando por íi leu filho igual Coetcrno,
O qual tazendcle homem piedozo,
Por te livrar da morte, & eícuro Inferno,
Dco íua vida, & fangue preciofo

>

Pois com que vidas tu pagarlheentendej
Se com a que te deo tanto o oífende?,

Será' razaõ que dcça de fua akura
A bayxa cerra, ló por darte vida,

A íua offerccendo fanta, & pura

,

Com taotoexcefib,&; tanta dor crecida.
Na Cruz a tanta injuria, à morte dura,
E que íejataõ mal agradecida,

QLie cl Je morra fò para tu viveres,

fc, tu que vivas íó para o oífenderes í

fc[.1
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26 E todo o boíc» que a feuDeos comunica.

Ena tu ó foiite íanta purifica.

/'|l

Enganado, perdido» ingrato, & cego,

Como dormir, coroo viver, te atfeves f

Como afogarte no profundo pego

Naõ temcs,carregado do que deves ?

Emmendaavidanão cõ o mao emprego.

Em quanto tempo tês, que as horas leves

Se vão, fem cíperar, como a figura,

I^ara líTo aderradeyra, triíle, & cíeura.

No diluvio cruel, & mar contrario,

De teus vicios, em que andas engolfado,

Buícardobom Noeteheneceíiirjo

A fanta arca, que em terra tem lavrado :

N aõ no monte de Armema, mas Clavario,

No graõ Clavario monte, celebrado.

Do Adão fegundo bufca a arvore íânda,,

Oue elle por te íalvar no mundo prauLa.

- 28

Colhe pois fem receo> 6í confiiado^

Dcllao fru£todivido,& £áo jucundo,

Naõ o que a Adaõ primeyrofoy vedado,

Mas o que deo a todoso íegíundo ;

Po Ceo vindoj & na terra foy pi antado.

Para que nella vivaomof to mundo,

Du m puro Lino nace hm ílor taõ pura,

Novalle por íubir tudoà alcura.

Olha na fagrada arvore pendendo.

Do ventre virginal o fruído íuave,

Pai» dar bés os braços eíkndendo.

Como poftâ lhe foy coroa grave ;

Por te efperar le à vilta o vas perdendo.

Pregados pès, & mãos tem na alta trave,

Epararecolhercenodeíerto,

Perdida ovelha, o lado tem aberto.

30

O lado, fonte viva, donie mana,

Coro fangue, & sguaaíTaz graça infinita.

Que gortííndote bem a gente humana,

Que vive vida morta, reíulcica

:

Gloria fica da morte íoberanav

Coníola,& apura em fogo aalmaaflida.

Tu purifica fonte tudo regas,

E a quem te quer goftar nuncate negas.

De tua perenal clara corrente,

Nacem divinos Rios fem diícordia.

Que eíla Cidade regaõ refulgente

De Deos, q tem a teria em fam concórdia

:

Quatro Rios de graça fufficiente^

De íuítiça, de amor, miíericordia^

3»

A ti, os que da vida lede trazem.

Tua agua íalutifera bufcando,
^

Quanto ntais delia em ti íe íatisfazem, ,

Tanto com goíto a eftáo mais dezejando

:

Deserreoa j.à pura fer a fazem,

Seu bem eíbdoetn graça renovando,
,

Os que te bebem, & teus K^ios habitaó,

Ebayxo do guiaõ da Cruz militaõ,

Ataõ liquida vea, & írtfca fonte,

Corre pois, ptccador, lavarte nella,

Bayxos olhos levanta ao alto monte,

Aquelle monte fanfto donde nace elta:

E vella enían-goentada naó te afronte.

Que he mais ftirmofa afi, q todaa Eítrella^

Eííe divino fangue, em que tingida

Vez a íanaa»gua,te beíaude, & vida :

34
.

Faze tua morada nefta viva

Singular pedra onde a doce agua nace,

E donde mel, & leyte fe deriva,

Que o Ceo, & a terra alegremente pace

:

Por efta efcada íobe á eftranha altura,

Que o grade Jacob vio, q ao Ceo chegaiTcj

Por cila Anjos do Ceoà terra decem.

Sobem ladroes aoCeo, que a reconhecem.

Vaybanhartedcente, & râofeproro,

N efte divino, & facro Rio Jordão,

Pafla o da lepra jà ía^ô, & ferrr ola.

Para na terra entrar de promiíTaô

:

Foge, & íayte do Egyptotrabalhofo^

Donde te tena teus erros em prizaò,

Paíía do íaogue & agua o mar yeraielhoj'

Livre do captiveyroantigoôi velho.

Olha a (agrada letra, que Ezechias,

Em Hieruíalem vio imprelía Síercripta

Nas teftas dos, que eftavaô de agornas^,

E 9. alma tinhaõ tníle, & muy aflidâ j.

Encheoscoraçõeseíla de alegrias

Perpetuas : & lhes dà graça infinita.

Agora cú final nellas impceílo,

feícripta bera com íanguealtorem preço.»

37'

De metal no deferto cm Cru^ efguvda

Olha a medicinal mortal íerpentc.

Que fó CO a vifta da íaude, èc vida.

Aos que feria co vcnenoto dente

:

Re-
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Reprefentava íèr ferpe efculpida,

Serpe era no metal, ícrpc aparente,
Affi pofto na Cruz como culpado,
Quem nunca o pode ter,terà o pcccado.

38
Efta Arpa de David taõ branda^ & fanéta,

Com vozes taõ divinas, & acordadas,

se tocaõ na Cruz poftas com dòr tanta,

Os nervos íeus, & cordas delicadas :

Afugenta o Demónio raao, & efpanta,

Destaz, & desbarata luas ciladasj

Toca pois a íanda Arpa, adora, & ama,
Mú lagrimas d*amornella derrama.

39
Com efperança, amor^ & firme fé,

A teus taõ cegos olhos lava, Sc cura

,

Na clariílima fonte Syloé,

Sahiras da cegueyra irifte, & elcura ;

Vcrâs por onde pões o enfermo pé.
Ser tudoenganoj gt má dezaventura,

Da vil carne do mundo vem Pobrezas,
Do mao íempre malícias^ & torpezas.

40
aozate defta certa medicina,
Baftante a cíhma á toda enfermidade,
Qiie o bom & univerfal Medico enfina,

Com taõ fincero amor^& boa vontade

:

Entra nefta piobatica piícina,

E a tua paralítica maldade.
Convertida verás pela virtude^
Delta agua efficaciíTima em laude.

4t
3e Deos com puro amor olha o Cordeyro,
Cujo fangue puriflimo innocenre,
Derramado CO amor taõ verdadeyro.
Do lobo te livrou percuciente ;

Sangue tanto lem preço,& por dinheyro.
Por vil preço vendido injuftamente,
Mas aíTi ás más culpas livramento,
E ás obras boas deo merecimento.

42
\s obras, que affi nelle reíplandecem,
Como num taõ capaz, & claro efpelho:
E todas perfeyções fem fim parecem,
E os íãntos Does do ípirito, & faõ cófelho*
As virtudes que mais aqui florecem.
Tinha no fino efmalce, & bom vermelho.
Vete bem neíleeípelho, & o tempo goza,
Verás toda a virtude aqui fermoza.

43
le a Íempre igual juftiça firme & forte,

Ver queres, vé que o homem condenado
1 1, Fart,

Luis\de Camhsl ^f
For íua melma c lilpa à eterna mortei

Pagando Deos por elICi he perdoado .<

Deos feíTe home mortal, & mata a morte^
Morre innocente,&mata ao mao peccado,
Com íuas chagas tira a antiga chaga,
Como Deos pòde)&quer,comohomepa*

44 ga.
Efla miíericordia branda, & amiga,
Que mais fe pôde ver,que a piedade
Com que ao filho do Eterno paycaftiga^
Por ptrdoar do mao fervo âmaldade j

Olha a que eftado dece, & a que íeobriga,

Se queres ver a altiflima humildade»
Se a Iam modtftia vé, com que eftreyteza

Naceo, & viyeo íempre com pobreza,

Vé, com que manfidaô,com qiie innocenciâ
O Redemptor do mundo íeoííercce

Ao íummo Sacrifieio, & obediência,
Até morte taõ crua, que padece i.'

Em tanta injuria, tanta pacienciaj

Que por feus homicidios naõ fe efquece,'

Por imigos rogar aíli os amando.
Tudo CO mal to amor bem rematando.

Amor lhe fez que â terra do Ceo deça»
Amor da terra ler em Cruz fubido.

Amor nos pesj& mãos, corpo, & cabeça^'

Com cravoSj lança, eípinhas, íei fendo :

Amor, que com tormentos mil pereça
Ser húa chaga, & por leprofo ávido,
Amof,que amaííe o ingrato mundo tanro,
Que nelle fiq em carne, & em corpo lanto»

Deos fendo amor puriflimo perfeyto^

Quis pelo melmo ame r communicarfe^
Fazcndoíe de hua almaj&humano peyto^'

E nelle Deos ^ & hcmem agazalharíe

:

E em 1 ugar caõ eílrcyro, mais fe alegra,

Queno típaçofoj&ilargoirapirioacharfe.

Que eíle he íó corporal morada nua
Dalma, 6c eíprito, & outro imagem fua*

48
Para efta uniaô fanta, & amorofa,

A divina Euchariftia inílituindo^

Com difcreia invenção roaravilhofa.

Dos Difcipulos feus íc derpedindo :

Naquella final Cea lachrymofa.

Debayxo das eípecíes íe encobrindo^

De paó, & vinho, em doce fiiantimento,""

Se dá a comer neftealto Sacramento.

lij Que

" '1 :
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49
Qu€ comotrasformado, & convertidoi

'

Em quem o come o manrimentoficaj

Affiaalmado homem a Deos unida,

Por amor íefuftenta,& vivifica:

C^e efte rnactjíir divino recebido

V ida divina dà,& glorifica

A quem lua carne come, & íangue bebe,

E morre, indignamente quem o recebe.

Quembêoccmeem UeosficaA Deosnelle,

fica em Deos como.próprio mébro vivo,

E o íummp Peos, como cabeça delle,

Hum íer ípiritual lhe dando altivo :

' FaíTeaffi hum corpo miftico por ellcj

Per efte ttmor feu puro, & unitivo,

Eofiibo affideÁdaó, Sifilhodeiraj

Fica íijhodc Deos, & a Dcos aípira.

Contente vive amandOs & perfevera,

Na fcnted*amor purojalmaerobebidaj

Abraça aquclla arciga, & fiel hera,

Da laydâvel Cruz arvore erguida :

Çjome o bom paô da vida, & a vida fera

Perdendo iras., ganhando eterna vida,

Paõ íòbre (ubftancial comcj & de graça_j

. Que de terreno Angélico te faça.

Eípertia )à Çhriftaõ doríuentc, efperta.

Para cfte paõ, que tanto te convida.

Que a fatisfaçaõ tés taõ boa ^ & certai,/^

í Cavando do Senhor íêmpre pa vinha

:

, . Ao peccído,& chaga nalma aberta,

Applícaefta fuave, & fan mezinha,

Os bés do mundo tem por fonho & rizo

,

E o que me ouvifte em íonhcs por avizo,

53.
Afll me eftava oboro Anjo fallando.

Que ao doce lom de (ua voz divina.

Dormia muy quieto repouíando,

Ka viíaò deieytofaj & matutina

:

, E naó crendo eu quq fofle ifto fonhado,

Cúavara de inípiraçaó divina,

Ko coração tocarme parecia^

Edeípercardofomno mefazia.

54
Taõ confufo fiquey, taõ aíTombrado,

Jà de todo acordado, & íóem meukyto,
Daquellefpiritobom de?emparado.
De fcu colioquiofanto, & brado afpeyto:

E do que ou vira, & vira inda lembrado.

Que impreíTo me ficou détro em meu pey
'

,

'
' tô.

Comecey a fazer contas comigo,

Quacs todo homem fazer deve configo i

f5
Mríero peccador,iriortal, terreno.

De pò, de cinza, & terra hum trifte cafo,

•Quero abarcar hum bicho taõ pequeno^

A terra, &c o Ceo, como outro Zodíaco^

ii u me engano.,eo roe p°rco,eu me cõdeno^

Culpado vou peF<Ebido^ cego,& fraco,

iNi acido em dor,era práto,& em peccado,

E nellc cm mil 'mi ferras enterrado.

Queeifpero mais, quenaõmedezengano.
Com tanta inípiraçaój tanta doftnna?

Qiie vou de dia em dia, déannoem annoJ

A cura dilatando a efta alma indigna ?

Ah cruel a mim meímo, & deshumano..

Que tão prezente, & lanta medicina^

Qual femeoííerecendo efta ráo certa,

Deyxodepòrna mortal chaga aberta!

/i viva fonte vejo permanente^

Sempre manancial, nunca efcorrida,

De que manando eftà perpetuamente,

Efem ceíTar, íaude, & luz devida:

Vcjonve a mim mortal>cego, & doente.

Chegar não quero á curaofterecida j

Deyxomeir obftinadoícmpte, & duro,

Traz o tempo a beber no lagoefcuro,

A Fortaleza, que eu fonbandõ via,

Florenteedificarícem tanto terfe.

Té que por tempo em fim me parecia,

Cahir por terra, & nella desfazerle ;

Donde a immortal fenhora íe fahia,

E fem para onde fofle eniaó íabcrfe.

Era o meu trifte, & frágil corpo humano,

E que de todo não me dezengano ?

59 '

^

Ah não feja affi, oaó, não dure tanto.

Minha vida no grave, & mao letargo,

Qiie efquecido da eterna com eípanro

A perca j&íé fim morra em prato amargos

Daquella íanta fonte, ôcRioíanto,

Sempre alto, copiofoj doce, & largo,

Là quero o paó goftar, 61 agua da vida.,

Para que fique là comigo unida.

60
Por t! quero viver ò paõ divino.

Que dàs a vida, 6c es vida por eITencia

;

Por ti com tua graça eu fraco & mdigo.

Quero, & poílo íazer ían penitencia

:

Ecôm

<

i
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E com cila mais litnpõ de cónrino
C2^ero amarte &goftar cõ mais frequêcia,

A ti, que es arnorpuro, & bem fu premo,
Por ti íafpiro eu jà,& por ti gemo.

índa que eu merecer tanto naô^pofla.

Nem portnim, ao que devo, fatisfaça,

Teu puriíTimoamor a tudo adoça,
E tua mifericordia a tudo abraça

:

Tu queres lemprc a converíaçáonoíTa
Amiga.fe a tua graça nos dà graça j (de
Seo rico^ou pobre, ou alto, ou bayxopò-
ChamartCjO teu poder logo lhe acode.

62
Tu ufas ró Senhor de tal piedade^
Só o remédio nos podes dar feguro.
Tu altiílimo Deos tanta humildade,
Que o fervo comunicas bayxo efcuro

:

Tu que veftindo a noíTa humanidade
No ventre virginal, & fangue puro,
Tu que por nós na Cruz o teu derramas,
E te dar em comer, tanto nos amas.

Em taleiítremovendoa Fortale2a,
Vigilante, & folicita accodia
A rodas partes a immortal princeza,
Sempre animando a toda a companhia

j

Com quanto viaja iua defeía.
Ser taõ fraca deyxala naó queria,
Todo o remédio ex quifito, & raro,
Bufca emfini feu proveyto íem emparo.

64
Neíla ultima agonia aili eftando,

Adeíconfortadilfima íenhora,
liu também trifteaíTaz via fonhando,
Disforme hum velho feo vir de fora ;

Sumida a carne os olhos fó moftrando,
De corcomido rofto os olhos fora,
De efpantoía, Si terribcl catadura,
Fraca a voz, mas foberba, & com foltura,

65
Dqualasmãos lançando defcarnadas,

E torpes íobre efte edifício enfermo,

Luh de Camtesl ^a
Deolhe hum medonho abáIo,8t alteradas

Tremendo as partes nelle^fez graõ termo:
Tra? iftocom palavras muy pezadas,
A princeía fallando diíTe, o termo
Fmal, & trifte, a tua hora he chegada,
Sayteja da caduca, & van morada,

66
Ficou fobrefaltada, & temcrofa
A princefa com voz tam grave,&horréda.
Mas ainda aflilherefpondeochorofa,

Eíperame algum tempo para emraenda
Minha : & deita morada perigofa,
E o prazo final mais fe me eítenda,

Darey ordem, que em taõ trifte partida,

JSIaódeyxe acalatodadcíhoida.

Graó tempo haja lhe replicou o velho.
Que ncft a Torre vives, Si o civefte,

Para tudo ordenar com graõconfelho.
Sabias ilto bem, mal o fizeíle :

Seacafatem remédio outrem delho,
Ea tio que nella eftandomerccelte

j

Naõ poíloefperar mais,& yemte comigo,
Mais tenho que fazer, que aqui contigo,

;

68 '
-~''

Iftodiíle, Sc pegando rijamente

Outra vez com mão dura, ôc com crueza,
Cahiotoda por terra fins Imenre,

Com grande terremoto a Fortaleza,
Cahío com ella morta toda a gente,
E a graó regente delia, & alta princeía,

Delaparecco com o velho a effa hora^
Sem íaber mais ninguém certo onde fora,

6p
Pois fe ha de aver defagradecimento.
De mercê tal a mim, & a todos feyra.
Se nifto naó fe achar merecimento,
Dentro em minha alma íejafemprcaceyta:
E feeu delia tiver eftjuecimentOj

Drmimíe eíqueça a minha mãodíreyta,
E a íingoa fe me apegue na garganta,
Se eu naõ louvar & amar mercê taõ fanta:

RIMAS
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^^ui decanta ú 7, o que Ihemanàa ogranas

amor da^ Formofurat defua Senhora,

MAndame amor, que cante docemête,

O q ellejá em minh'alma té impreflb,

Com prefupofto de defabafarme,

E porque com meu mal íeja contente,

Diz, que ler de tam lindos olhos prefo, %
Contallobaftaria acontentarme

:

Efteexcellcntemodode enganarmei

Tomara eu íó de amor por intereííe,

Senam íe arrepenckíTe

Com a pena o engenho efcurecendo

:

iPorém a mais me atrevo,

Em virtude do gefto, de que efcrevo,

E fe he mais,o que canto,que o que entendo,

Invoco|o lindo afpeyco,

Que pôde mais, que amor, em meu defeyto.

Sem conhecer amor viver íohia,

Seu arco, & feus enganos defprezando,'

Quando vivendo delles me mantinha

:

Oamorenganoio, que fingia

^lil vontades alheas, enganando^

Me fazia zombar de quem o tinha,

]N o touro entrava Febo, & Porgne vinha,

O corno de Acheloo Flora entornava,

Quando o amor (oitava

O fios de ouro, as tranças encreípadas,

Ao doce vento efquivas,

Os fios rutilando chamas vivas,'

E as roías entre a neve femeadas,

Co liío tam galante.

Que hum peyto desfizera de diamante.

Hum nam íey que fuave refpirando^

Caufava hum admirado, & novoeípanto

Que as couras iníenfiveis o íentiaõ

:

E as gárrulas aves levantando

Vozes defordenadas em feu canto,'

Comonomeudefejo íeencendiaõ}

As fontes criílahnas nam corriaõ,

Inflamadas da linda viíla pura,

Flocecia a verdura j

Que andando, cps divinos pés tocara^

Os ramos íe abajiavaõ,

Ou de inveja das hervas, que piíãvaõ.

Ou porque tudo ante ella fe abayxava,'

Naó houve couía em fim.

Que naõpafmaffe delia, & eu de mim.

Porque quando vi dar entendimento

As coufas, que o naõ tinhaó^ o temor

Me fez cuydar, que effeytoem mi fariaj

Conheciroe naõ ter conhecimento,

E nifto íó o tiye, por amor
Mo deyxou, porque viííe o que podia:

Tanta vingança amor de mi queria.

Que mudava a humana natureza,

No« montes, & a dureza

Delles em mi por troca trafpaflava

}

Oh que gentil partido,

Trocar o fer do monte fem fentido^

Pello que num juixo humano eftava:

Olhay que doce engano,

Tirar comum provcyto de meu dano,

AíTi que indo perdendo o íentimento,

A parte racional me entriftccia

:

Vella a hum apetite íoraetida,

Mas

\
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ias dentro na alma o fim do peníamento,

or taó fublime caufa me dizia,

^eerírazíaõ ferara?aó vencida;

V mefma perdição a reftaurava

, em mania paz eílava.

Quefemprena alroa me eílarà pintado,

Nefta florida terra, ;

Leda, fref ca, & ferena.

Ledo, & contente para mi vivia:

Era paz com minha guerra,

n

lada bum coar feu concrario num íugeyco í Contente com a pena.
)h grande coacertoeílei

iuetn íera,que naó julgue, porcelcíle,

iicaula, donde vem tamanho eíFeyto,

Jue faz num coração,

^ue venha o apetite a íer razaó ?

Aqui íenu de amor a mòí" fineza,

i^iomofoy verlentir oinícnlivel,

Lovei a íiudemimeímoperderme,
Lra fi»Ti ienti negitíe a natureza,

'oronde cri, que tudo era poflivel,

lios lindos olhos feus. Te naõ quererme^
)elpois, que jà íenti dcsfalkcerrrie.

Uri lugar do íentido, que perdia,

*4aô Icyquem me efcrevia,

Jeniron'alcBaeQas letras da memoria,
3 mais de/lepfoceíTo,

-o claro gefto juntamente impreíTo,

^ue foy a caufa de tam longa hiftoria,

)e bemadeclarey,

iu naõ a eicrevo, d'alma arrasladey,

C>ançam^ le quem te ler,

Siaó crer dos olhos lindos, o que dizes,

í^ello ]ueem fi íeeícoode:

Já Itíutidos humanos lhe rcCpondci

Maó pò Jem dos divinos íer juizes,

Se naõ de hum peníamento.

Que a falta íupra a fe do entendimento.

C A N C, A M II.

Que de tam bellos olhos procedia.

Hum dia no outro dia,

O eíperar rne enganava.

Longo t; mpo paíley.

Coma vida folguey,

Só porque em bem tamanho me empregava:

Masque me píeltajà,

Quctam fermofos olhos naõosha? ' :

Oh quem me allidiíTera, •

Que de amor tamporfundo,

O fim pudeíTe ver inda algum hora 1

Oh quem cuydar pidcta,

QuehouveíTeahi nomundo,
Apartarme eu de vós, minha fenhora.

Para que deíde agora,

Pcrdcíle 3 eíperança,

E o vaó peníamento,

Desfcyto em hum momento.
Sem me poder ficar mal'', que a IcmbranÇà

Qiie íempre eftarà firme

Até o derradeyro delpedirme.

Mas a mòrahgria^
Que daqui levar poílo,

'

Com a qual dcfenderme triftceípero,'

He, quenunqua leniia,

No tempo, que íuy voiío,

Quererdeíme vòs, quanto vos cu <jucrO|

Porque o tormento fero,

De voífo apartamento,

Naó vos dará tal pena,

Varecefala oT.em a anzencia queellefez Como à que me condena, \

de Lohnbra pcandolhe nellajua que^ Que mais íentirey voíTo lenrímento,'

nda òenhora, Queoqueminhaalma fentc:

Moura eu, fenhora, & vòs ficay contente.'

VAõasferenasagoas, Cançam, tueíiarás

Do I^ondegodefceniOj Aqui acompanhado,

Iam manfamente, que atè o mar naõ pârao, Eí^^s campo?, & eíUs claras agoas,

Por onde n)inhas magoas,

Pouco a pouco creícendOj

Para nunqua acabar fc começarão,

AUi fe me ajuntarão,

Nefte lugar ameno,

Aonde agora mouro,

Teíla de neve, & ouro.

Rifo brando, 6í íuave, olhar fereno.

Hum geílp delicados

E por mi ficarás.

Chorando, & íufpirando,

E ao mundo molírando tantas magoas,'

Que de tam larga hiíloria,

Minha& lagrimas fiquem por memoria.

ÇAN:
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C A N C, A M III

Riifias do Grande Luís de CámSèV.
Efe pela ventura,

Fala o7,Nafmdofa auzenjla de hm Se-

nhoraj que bujcava^ & /em/re deliaje

achava auzente*

SEefíemeupenfamento
Como he doce, & fuave,

Da alma pudeííe vir gritando fora,

JVIoftrando feu tormento,

Cruçlj afpero, & grave^ ^
Diante de vós íój minha fenhoraí

Pudera fer^ que agora

O voíTo^peyto duroj

Tornara manío, & brando,

E eu qiie ftmpre ando
PalTaro folitarioj humilde, obfcuro,

Torrsadohum Cifncpuro,
Brando, & fonòro pelo ar voando.
Com canto manifefto

,

Pintara meu tormento, & voíTo géfto.

Pintara os olhos bellos,

Que trazem nas mininas

O minirio, que es íeus nelie cegou

:

E os dourados cabellos,

Em tranças de ouro finos,

A quem o Sol íeus rayos abayxou :

A tefta, que ordenou
Natura tam fcrmofa,

O bem proporcionado

Nariz lindo^ afilado^

Que cada parte tem da frefca rofa,

A boca graciofa, .,

Que querella louvar heefcufado,

EmfirD hehum theípuro,

Pérolas dentes, Sipa-lavrascuro,

Viraíe claramente,

O dama delicada,

Que em vós íe címerou mais a natureza,

E eu de gente, em gente

Trouxera trasladada

Em meu tormento vofla gentileza^]

Somente a afpereza

De voíía condição.

Senhora, naódiííera.

Porque íenaó foubera

Qaecm vós podia haver algum fenaõ :

E fe alguém com razaó,
Porque morres, diíTeíTej refpondera,j
JVlouro, porque he tam bella,

Que índa naõ íou para morrer por ella,'^

Daraa j vos oífendeíTe

Eícrevendode vòs,oquenaó fento?

E vofiaformoíura

Tanto à terra deíceflcj

Que a alcançaíTe humilde entendimento,"

Seria o fundamento

Daquillo, quecantaíTej

Todo de puro amor
Porque voflb louvor

Em figura de magoas fe moftrâíTei

E ondeíejulgalTe

A cauía pelo cfTeyto, minha dor
Diria alJijfem medo,

Quem me fentir vera, de quem proceda^
Entaôamoftraria,

Osqlhos íaudofos,

E o íufpirar, que traz a alma configo]:

A fingida a]tgria,

Os paíTosvag rolos,

O failar, & eíquecerme doqucdigo,'
Hum pelejar comigo, -

íí
'*

Elogodsícuiparme

Hum recear ouíando, v

Andar meu bem bufcando,

E de poder achallo acovardarme.

Em fimaveriguarme,

Que o fim de tudo quanto eílou fallandoj^

Saõ lagrimas, & amores,

Síiò voffas izençóeSj & minhas dores.

Mas quem terá, fenhora,

Palavras, com que iguale ^

Com voíía ferraoíura minha pena^ ;H
Que em doce voz de fora

Aquella gloria falle,

Que dentro na minh'alma amor ordena^

Naõ pôde tam pequena
Força de engenho humano,
Com carga tam pefada,

SenaÕ for ajudada,

De hú piedofo olhar, de hum doce engano
Que fazendome odano
Taõ deleytofo, & a dor taõ moderada^
Em fim íe convcrtefle

Nos goftos dos louvores, que efcreveíTe.

Cançam, naõ digas mais, & íe teus verfos

A a pena vem pequenos,

Naõ queyrão de ii mais, que dirás menos.

CAN.
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Porque antes que a dor prive

C A N C, A M IV. De todo meus fentidos.

Ao grande tormento

Toma o^P.apemtãyOufeja de efcrever^oude Acode o entendimento.

7i

fentir o disfavor da 'Dama que

Jpertendia,

TOmeyatriílepena,
Jade deíefperado.

De vos lembrar as muytas,que padeço,
Vendo, que me condena
A ficar eu culpado,

O mal, que ms tratais, & o que eu mereço^
Confello, que conheço,
Que em parte a cauía dey
Ao mal, em que me vejo,

Pois fempre meu deíejo,

A tara largas promefias eutreguey

:

Mas naó tive íufpeyta.

Que íeguiíTeis tençaó tam imperfeyta.

Se em voííò efquecimento,

Tam condenado citou.

Como os finais dcmoílraõ, que moftrais,

Vivo neíle tormento^

Ltmbranças mais naõ dou.
Que as que deeíla razaó tomar queyrais:

Olhay que me tratais,

A Ilide dia, em dia,

Com voíTas elquivanças,

EisvoíTas eíperanças.

De que vanmenteeujámeenriquecia,
Renovaõa memoria,

Pois com tella de vòs íó tenho gloria.

E k iílo conheceíTeis

Ser a verdade pura,

Mai^ que de Arábia o ouro reluzente,

Indaquenaóquiíeííeis,

A condição taõ dura.

Mudareis noutra muyto differente 5

E cu como innocente/

Que eítou em efte caio,

llto cm as mãos puferai

De quem fentença, dera,^

Que ficafie o direyto jufto, & razo,

Quando naó receara,

Que a vòs por mi, & a mi por vós matara.
Em vosefcrita vi

Vofía grande dureza,

E na alma elcrita eftá, que de vós vive j

Naõ que acaba íTe alli

Sua grande firmeza

O tnfte defengano, que entaó tive 3

11. Part.

Com dous fortes íoldadoSj guarnecidos
De rica pedraria,

Que ficaõíendo minha luz, &guia.
Deftes acompanhado,

Eftou pofto fem medo
A tudo, o que o faltai deftino ordene,

Pôde íer que caníado^

Ou feja tarde, ou cedo.

Com pena de penarme me defpene?

E quando me condene

(Que iílo he que mais eípero}

Inda a mayores dores,

Ptrdidosos temores^

Por mais, que venhajnaódírey naõ quero:

Com tudo eftou taõ forte,

Qiie nem raudarme pòdea mefma morte,

Cançam, !e já naó queres

Ver ta Ota crueldade.

Lá vay onde veras minha verdade.

C A N C, A M V.

^efcreve qT,o crepufculo da manhàa»

JÂaroxamanháacIara,
Do Oriente as portas vinha abrindo,

Dos montes deícubnndo
A negia efcundaõ da luz avara

:

O Sol, que nunqua para,

De íua alegre vilia íaudoío,

Trasella preíluroío.

Nos cav;3llos caníados do trabalho,

QiJerefpiraõ nas ervas frefco orvalho,

Seeílendeclnro, alegre, & luminoío:
Os paíTaros voando.

De raminho, em raminho, vão faltando»

E com fuavcj ^ doce melodia,

O ckro dia eftaò manifeftando.

A manhàa bella^ & amena.
Seu roíto defcubrindo, a efpelTura

Se cobre de verdura.

Clara, foave, angélica, ferena:

Ohdeleytoía pena l

Oh eífeyto de amor, altOj & potente í

Que permite, & conlentCj

Qiie onde quer» que me ache, & ond,c efteja,

Sempre o Serafim veja,

Por quem de viver triftefou contente:
'

K Mas
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Mas tu Aurora pura,

De tanto bem dágraças â ventura,

Foisafoy póreni títaô excellence.

Que reprefentes tanta fermofura,

A luz íuave,&leda,

A meus olhos me moftra, por quem mouro^
E nos cabellos de ouro,

íslaõ iguala os que vi, mas arremeda 5

Efta he a luz, que arreda,

A negra cícuridaó do íentiraento^

i\o doce penfamento

:

O orvalho das flores delicadas,

Saõ nos meus olhos lagrimas canfadas.

Que eu choro co prazer de meu tormento:

Os pafiàros, que cantaõ,

R^cus eípiritos íaõ, que a voz levantao,

^íanifeítando o gefto peregrino,

Mimas do Grande Luís di Camõesl

C A N C, A M
Comtempla o T. em hum extaze afermojura

áehumaT>amâiquedezeja,

Ermofa, & gentil dama, quando vejo

A tefta d'Quro, & neve, o lindo arpeytOa"

h. boca gracioía, onío honelto!

O colo de criftal, o branco peyto,

De meu naõ quero mais, que meu dcfejo.

Nem mais de vós^ que ver tam Imdo geíto

Alli mcmanifeílo
Por volíoa Deos,St ao mudo} allim'inflamò

Nas lagrimas, que choro,

E de mi, que vos ame,

Em ver, quefoube amarvos, me namoro:
Com taõ divino íom, que o mundo efpáraó. E fico por mi fó perdido de arte.

Aíli como acontece,

A quem a caia vida eftà perdendo^

Que em quanto vay morrendo,

Aigúaviíaõ íanta lhe aparece:

A mi, cm quem fallece

A vida, que fois vòs, minha fcnhora^

A efta alma, que em vós mora
(Em quanto da prifaõ leeftà apartando^

Vos eftaisjuntamente aprçfentando.

Em forma da fermoía, h, roxa Auiora i

Oh ditoía partida:

Oh gloria íoberanâ,alr3, & fubidai

Se mo naó impedir o meu deíejo,

Porque o que vejo em fim, me torna a vida.

Porém a natureza,

Qiie nellaviíla pura fe mantinha,

Ivle falta taõafinha,

Quaõ afinha o Sol falta á redondeza .•

Se ouvirdes, que he fraqueza,

Morrer em taõ penoío, & triile eftàdo.

Amor íerà culpado.

Ou vos, onde ellc vire taóizento.

Que cauíaftes taó largo apartamento.

Porque perdeíTe a vida co cuydado i

Que fe viver naó poffo,

Homem formado fou de carne, & oflío,

Efta vida, que perco» amor ma deo.

Que naõ íou raeu,fe morro, o dano he voíTo,

Qiie ey ciúmes de mi por voíTa parte.

Se por ventura vivo defcontente.

Por fraqueza de efpirito padecendo
A doce pena, que entender naõ fey>

Fujo denii, & acolhome correndo

A voíía vífta, & fico taõ contente,

Que zombo dos tormentos, que paíTey,

De quemmequeyxarey.
Se vós me dais a vida deíle geytOj

Nos males, que padeço,

Seoaó de meu logey to.

Que naõ cabe com bem de tanto preço ?

>ías inda iíTo de mi cuydar naõ poíío,

Deeftar muyto fobeibo com fer voíío.

Se por algum aceito amor vos trra.

Por parte do delejo cometendo

Algum nefando. Si torpe deíatino :

Seainda mais, que ver em fim pretendo,'

Fraquezas faô do corpo, que he da terra.

Mas naõ do pcnfimento, que he divino

:

Se taó alto imagino, *

Que de viíla me perco, ou pecco niilo,

Defculpame o que vejo.

Porque feem fimrefillo.

Contra taõ atrevido, & vaó dcfejo,

Façome forte era voíla viíla pura,

E armome devoíTa fermoíura,.

Das delicadas fobrancelbas pretas

CançamdeCifne, feytaemhoraeftreraa, Os arcos, com que tira, amor tomou,

Na dura pedra fria

Da rpemoria, te deyxo em coflipanhia

Do lerreyro de minha íepaltura.

Que a fombra efcura jà n>e impede o dia.

E fez a linda corda do« cabellos:

E porque de vós tudo lhe quadrou.

Dos rayos defles olhos fez as íctas.

Com que fere, quem alça os léus a vcHos,

Olhos, qae tíó tam bellos.

Da»
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>a5 armas de ventagem ao amor^

lom que as almas deftrué

}

orem fe he grande a dori

íom a alteza do mal a reftitue,

; as armas, com que mata faõ de force,

^e ainda lhe ficais de vendo a morte.

Lagrimas,& íufpiros, peníamentos,

^em delles k queyxar, fermoía dama^

liípoíoeílàdomal, que por vos lente

:

^emayoi bem defeja, quem vos ama,

}uG eftár dcíabafando fcus tormentos,

ihorando, 8t imaginando docemente ?

2^em vive dcfconcente,

4aõ hadedaralivioafeudefgoílo,

'orque fe lhe agradeça :

las com alegre rofto,

olta feus males, para qu3 os mereça

:

pequem do malíe queyxa^ que j^adcce,

i^allo, porque efta gloria, naô conhece.

De modo, que íe cac o peníarnento,

Lm algúa fraqueza de contente,

ie porque eíte fegredo naô conheço .•

ifíi que com ragões, naõ taõ fomente

)cfculpo ao amor de meu tormento,

4as inda a culpa fua lhe agradeço;

*orefta fé mereço, j

^graça, que effes olhos acompanha,

3 bem do doce rifo;

Vias porém naó fe ganha,

3om hum paraiío, outro paraifo,

i afli de enleada a eípcrança,

se fatisfaz co bem, que naó alcança.

Se com ta^óes efculo meu remédio»

Sibe cançana, que he porque naó vejo»

tngaao com palavras odefe)o,

C A N C, A M VII.

x^quife lamenta oT*, dezenganado do pouco

fruto, que tira dos feus defuellos,

AInílabilidadc da Fortuna,

Os enganos fuaves de amor cego,

(Suaves feduràraõ longamente

Direy, por dar á vida algum foífego ;

Que pois a grave pe ia me importuna.

Importune meu canto a toda a gente,

E f^ o paíTado bem co mal prefente»

Me endurecer a voz no peyto frio,

O grande dcfvario,

Dará da minha pena final certo.

Que hum erro em tantos erros he concerto]:

jf
:11. Pare,

Luís de Camões", *?

E pois ncfta verdade me confio

(Se verdade fe achar no mal, que digo)

Sayba o mundo de amor o defconcerto,

Q^t jà com a razáo íe fez amigOf

Sò por naó deyxar culpa íem caftigo.

Jà amor fez leys, fem ter comigo algú^^

Jà fe tornou de cego arrazoado,

Só por ufar comigo íem ra^õeSJ

E fe em algua coufa o tenho errado.

Com fifo grande dor níó vi ncnhúa,

Nem elle deo íem erros affeyções.

Mas por uíar de íuas izençõcs,

Bufcou fingidas cauías por matarmc.

Que paraderrubarme

Em o abiímo infernal de meu tormento,

Naó foy fobetbo nunca o peníamenco.

Nem pertenie mais alto levantarmc

Daquillo, qucellequiz,Sl fccUe ordena.

Que eu pague íeu oufado atrevimento,

Síybajqueomefmoamor,qucraecoQd£nj,

Mc fez cahír na culpa, Sc mais na pena.

Os olhos, que eu adoro, aquclle dia,

Qnedefcèraõ aobayxopenlamento,

N'almaosapofentey fuayementc:

E pertendendo mais, como avarento,

O coração 1 he dey por iguaria,

Que a meu mandado tinha obediente:

Porém como ante fi lhe foy prcí~cnie.

Que entenderão o fim de meu deíejo.

Ou por outro deipejo.

Que a lingoa dcícubrio por deivarioJ

De fede morto eftou poJto mm rio,

Onde de meu íerviçoo fruylo vtjo,

Ma< logo íe alça, fe a colhello vtnho,

E fogemea agoa, fc bcb r porfio,

Afli, queem fome, St ícde me mantenho,

Naô tem Tântalo a pena, que eu foftenho.

Defpois q aquella,em que mioh^alma viv-

Quiz alcançar o bayxo atrevimento,

Dcbayxodefte engano a akanccy :

A nuvem do contino peníarnento,

I Ma afigurou nos braços, & aífi tive.

Sonhando, o que acordado defcjcy,

E porque a meu dcfejo me gabeyj

De alcançar hum bem de tanto prcço»

Além do que padeço.

Atado em huma roda eílou penando, ,

Que em mil mudanças me anda rodeando.

Onde fe a algum bem fubo, logodeço,

E aíTi ganho, & perco a confiança :

E aíTi de mi fugmdo, trás mi ando,

E aíTi me tem atado huma vingança,

Kij Como
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Comoixiam» tam firmeiia mudança. -

Quando a vifta íiiavei & inhumana.
Meu humano deíejo de atrevido^

CometcOj íem laber, o que fazía^

Que de Tua fermoíura foy nafcido.

O cego moçoj que coa íeta íníanaj,

O peccado vingou defta oufadia

:

li afora eíle malj que eu merecia,
Me deo outra maneyra detormento,
Que nunca o pcnlamentOj
Que íempre voa de huma a outra parte,

Deftas entranhas triftes bem fe farte,

Imaginandoj comoo famulento.
Que come mais, & a fome vay crefcendoj,

Porquedç atormentarme naõ íè aparte,

Aíliqueparaa pena eftou vivendo
>

Sou outro novo Ticio, & naõ me entendo.
De vontades alheaSj que eu roubava,

E que engansíamente recolhia,

Em meu fingido peyto me mantinha
De maneyra ó engano lhe fingia,

Qiíe deípois que a meu mando as fugigava,
Cem amor as matava, que eu naõ tinha,
Forem logoocaíligo, que convinha^
O vingativo amor me fez íentir,

Fazendome fubir

Ao monte de afpereza, que em vòs vejo,
Co pefado penedo do deíejo.

Que do cume do bem me vay cahir,
lornoa íubíloao defcjatioaííento

Torna a cahirms, em balde em fim pelejo,
biliío, naõ teerpantesdeílealenroj

Qi!c às coitas o fubido Aifrimento.

Defta arte o íummo bem fe me oíFerece
Ao faminto deíèjo, porque finra,

i^ perda de perdellomaíspenofa.
Como a avaro, a quem o fonho pinta,
Achar thefouro grande, onde enriquece,
E farta fua ítác cobiçofa

j

E acordando com fúria prefurofa,

Vay cavar o lugar, onde fonhava :

Mas tudo, o que bufcava^

Lheconverteemcarvaô a defventura,
/Jli íu<í cobiça mais fe apura,

Por lhe faltar aquillo, queefperava
5

Defta arte amor me faz perder o fifo,

Porque aquelles, queeftaõ na noyteefGura^
Nunqua ícntiràó tanto otrifíeabíío.
Se ignorarem o bem do paraifo.

Cançam.naõ mais,que )à naõ fey, q digo.
Mas porque a dor me íeja menos forte.
Diga o pregaò a cauía deíla moite.

Luís de Camoesl

C A N e, A M'' VIII.

Mais que de nenhuma melhorflorfe agrada
aqui o ÍP, de humaformozura , qtte

exaggera.

1 Em roxa fíòr de Abril,

Pintor do campoamenOj& da verdura!

Colhida entre outras mil

Foy nunca aíli agradável à donzella
Cortcz, alegre, & bella.

De fua mão cuydado,& gloria pura,'

Como a mi foy a inculta fermofura
NaturpJj que pudera
A baturno render na fua esfera.

Natural fonte agrefte,

Naõ lavrada deartificeexctJlente,
Nem por arte celefte

Derivada deruílico penedo,
Naõ fez jà mais taõ ledo

Cançado caçador por féílaatdenfe,'

Quanto o cuydado ami me faz contente
De vertaó defcuydado.
Que faz íereno a Júpiter irado.

Fruyta^ que ícm concerto

Natural mente em ramos fe pendura^
Achads por acerto,

A quem pintada a vè de íangue, & leytCi
Naõ Ihedaràodcleyte,

Que efía graça me dà fem compoílura^
Ornamento da mcfma fermolura,

E o trsucado fem arte.

Que tornará Paílor ao bravo Marte,

Amenhâagracíofa,
Que derramando fae dentre os cabellos

A Flor, o Lyrio, a Rofa,
Sem ajuda de ornato, ou deartificio.

Não faz o benefício,

Que faz a luz de voííos olhos bsllos

A quem os vé taõ puros, & fingellos,

E cííe innocente rifo,

Forquem Apollo o Tejo torna' Amphryfo]
Outeyros coroados

Das arvorcSj que fazem a eípcíTura

Com PS ramos copados.
Alegre, que mão deftra os não cultiva^

Graça taõ exceíTiva

Naó tem na fua natural verdura, ?

Quanta na deífes olhos clara,& pura

Depofítaaefperança,

Com q Amor gofto, a máy tormento alcãçaí

Dos
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Dos fimplcs palTarinhos

A muílca fem arte concertada,
De entre os verdes raminhos
Taó íuâve naó he, taó deleycoía.
Aquém na felvaumbrofâ rh^

Com mence,ouvindoa eftà toda elevada,
Quanto a mim eíTa falia doce agra Ja,
E o natural avííb, ;;;,;..:

Que roubaó a Mercúrio cetlro^& fiío.

De frcícGs nos agoa,
Que clara entre arvoredos fe deriva,
Cain(io de alta fragor,

Efinalrando de peroUs no prado
verde delicado,

Com brando fom aoso'hos fugitiva,

Náó nos alegra quanto agraçaeí^uwa
De ctraluzioberana^
Que faz cortez a ruílica Diana.

Atai luz (ò Cançam, que oufaílc vclli)

Vendo eítàsjipoítrado

Saturno tníte, Júpiter irado.

Bravo Marte, aureò /ipollo, Vénus bella,

El Mercúrio, óc Dunn, íc coda Ellrdla.

C A N C, A 'M IX.

Encarece o T. o a''np>io
, c^ ú^radavel de bum

floridoJ3fruHm2.(í 'Fornar,

OPomar venturofo.

Onde com a naturezi

^ (ubcii arti tem demanJi incerta

^iisem fitiotaó fetinoío

i (nayor lubcileza

)e engenho, em ú nos moílfa defcuberrai
'íbnhu n juuo acerta

)ecego, ck de enleva 1o,

ictememtimais parci

1 natureza, ou a ariej

e ferra, ou Cco de ri tem mais cuydado,
'OíS em felu terreno

ÍOEasdehum ar mais purlj,'& mais íereno,
De teu fermofo pefo

e moítra o monte ledo,
'. o càuJeiolo Zízere te eftranhi,
orque olhas com deípreío

sucrutilpur-í.Sí queJoj
)ue com Fera eis teus pès rodea, & banha,
mn pintura eílranhi,

que ApeilesceJeraj
nigmas intrica Jos,

ínucos aainudas,

k liutJF de CamÔeH jj
Vemos, que o próprio E/còpas não fizera

;

Em ti CO a paz interna

Tem o íanto Prazer morada eterna.

Os {ardias da famoía
Babel taô nomeados.
Por maravilha o mundo naõ levante
Inda quecomgloriofa
Voz, que cftaó pendurados
Do inítavclara Fama antiga cante?
Ntm haja quem íeelpante

Dos famolos de Aícinoj

Nem as mais doutas penas
Cantem os de Mecenas,
Cultor de todo engenho peregrino
Mas onde quer que voe.

De ti lo hllca Fama, & te pregoe.
QuerecraanngarriCnte

De pomos de ouio btllos

jardim das Heíperidas ornado,
F-â pcíarda íerpente.

Que os guardou íòcolhelloj

Pode o faino/o H Icides de esforçado
j

1 u Afais avanrcjado,

Mo/irasii humaalntiacaíla
Seguir o que dezeja,

Fugirda torpe inveja

[ Fomos d. ouro, que o tempo n|o cõtratta 1Em tim có achar idade,

Vencer o F f-erno, abnra CternidAd
Pot tanto da vencura,

Para ti rcrervadí»,

Te dcyxa o Ceo gozar perpetuamente,
Forque ícjas figura

Da gloria avantcjaJa

De.lle meímo, & que cm fí fcreprefcnre>
Forque em quanto íuftente

O Ceo, o Mar, & a Terra
Seus feytos milagrofo*,

Myíterios mais glorioíoçj

Com que a morte das almas nos deílerraj

Por ondeem noíías almas
Co mais pompas triunfa, & cõ roais palmas.*
Go2a pois longamente

Teu venturofo Fado,
Da máy do teu Authorbem pofluido^
Que em ti íempre contente
De leu íublime tilado

A alma dos feus ai gra, & o fentido^
Cada qual preferido

Nas grandes qualidades

Ao labioNc/lor feja,

Prtiaqueo mundo os veja

I' !
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Exceder as longuíffimas idades. Em vaó fe confidera

E com a longa vida

btja fua cnemoria ennobrecida,

CançaiP) pois mais famofa

Por ti naô podem ler

Dcftc monte as eftancias deleytofas.

Bem pôde fuccedcr,

Que aquelle que os teus números governa

1 or quercllas cantar te faça eterna.

C A N C, A M X.

Mopa oT.que tnats lhe enjinou a experieti'

eia de amar que nenhuma Filojofia^ ou

Sienctade Athenas^

QUcm com folido intento

Os íegredos bufcar da natureza,

Quanto de Athenas preza.

Entregue ao mar irado, ao leve vento >

Em forjar roeu tormento

MovaPhiloíofia

Deíxperiencias feyta Amotmcenfina.

Uasleys do antigo tempo bem decliDai

Que Amorj & a natureza em mim varia.

Donde efcolas de íabios nunca vio

Em natural íogeyto,

Quanto Amor em meu peyto deícóbrio»

Asavcsnoar fereno,

O gado de Prothco nas agoas pace,

Vive o homem,&nace %-

Í>Icítç mundo, qual mundo mais pequeno 5

Eu tudo deíordeno

Em lodos dividido.

Na boca o ar, na terra o entendimento ••

Dame eíTe Amor.dameeftaopeBÍaooento,

O coração no fogo he c oníum ido ;

Mas a agoa, quedos olhos lempredefcc

Quehumlemelhanteaoutro bufca^St ama,

Equefoge,&defama
Todomcrtala morte efquiva, & fera.

Seja huma linda fera

Que efcondc em vifta humana

Coração de diamante ,& peyto de açoí

De meu Tangue faminta, & fatisfaço

Com cruel morte a lede deshumana:

Afli que fétido em tudo diíFerentc

Ccrtoapoz minha fortei

E íe me entrego â morteeftou contente^

Cac em mayor dtffeyto

Quem cuyda íer fciencia clara, & certa,

Que a caufa defcuberta

Sempre produz afli conforme o efteyto

;

Rtndeome hum lindo objeito.

Que fendo neye pura

Vivo me abraía, & o fogo interno aviva ?

Que efta fermola fera fugitiva,

Com fer neve de fogo le aflegura

:

Donde infiro porcerto(&ccííeafama

Vâa,mentiroía,& leye)
^

Que não desfaz a neve ardente chama,

BemnoefFeytofefentc

Ceifar, ceifando a caufa donde pende y.

Que o fogo mais fe acende,

Eftando à villa donde maíiauíeaici

Mas na alma vivamente

A trazem dibuxada, ^ ,

De noyte Amor de dia o penfameto, ^

Equando ApollodeyxaoclaroaíVento,

Por entre fombras vejo a Nimpha amada»

Pois fe íem luz Amor os olhos ceva,

Cego, fe naõ concede, ,

Que em nada Amor impede a efcuratrevai

Erra quem atrevido ,

Pregoa ícr mayor que a parte o todo

:

Amor me tem de modo,

j

^>*_ .^ / •
• T^íífto ainria ha naCluO

*Davifta Amor fobia

Abrir ao coração figura entrada i

Leyhejà profanada,
,

Que quando a luz de huns olhos me feria,

Amando o que naõ via,

Qualdeefcopetaolume,

Pumeyro o querer vi, que a cauía viíle,

Quem o defejocom a elperança uniíTc

Cegoiria apoz cego, & vil coftuoie, .......f,^.- ^^^,-^;4pnte
Que eu defta alma das ley es domundo izcro. Pareccrfe ao fogeyto o acc.dente,

Morta a efpcrança vejo,' Mas inda em mim fc fente

Oi.de fcmpre o dcíejo fc fuftcnta. O peníamcnto. a cor, o nío, o
gelto.

Deíla gloria ha nacido

Otemordeperdella,

E pofto que o rcceo a muytof finge

Lá na imaginação Ghymera,& Eshnge,

De mal futuro, que urde imiga ellrelia,

Vejoem mim, por incógnito ícgrcdo.

Quando eílou mais contente,
^

Que íó dobem prelente nafce o mcao.

Temlc por manifefto

Pi
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De eífc cândido pé, que a neve efpanta

Pôde fer que na flor mudado fora,

Que deu aluno irada a linda Flora :

Mas onde te ac©ihefte(ódace vida}

Mais leve, & prefurGÍa,

Do que naíelvaumbrofa,

Cerva de aguda fetta vay ferida >

Se para tal partida

Meus olhos vos abriíles,

Cerraravos o fomno eternamente,

Antes que vervos triíles.

Perdendo taó fuave, & doce engano

:

Agora, com meu daoo,
lAqUi defcreve o T. afermo/ura de hua 'Da^ Vedes, para mòr magoa, claramente,

Da vida jà perdido
Nefte tormento meu faõ duro, & efquivo,
E íendo morto já vive o fentido,

Porque íente que na alma delpedida,

Pôde em meu mal unirfe

O ficar, & o parti rfe, a morte,& a vida.

Deitas razõeSj cançam, infirOj & creo,^

Que ou fe modou em tudo » forma ufada

Da natural firmeza.

Ou tenho a natureza em mi mudada,

C A N C, A M XI.

ma nao vtjla [enaõ emjonhõs,

QUe he ifto? fonho ? ou vejo a Ninfa pu-

Quefemprena alma vejo! (ra.

Ou me pintâo defejo

O bem, que em vão cada hora me aflêgura?

JVlal pôde a noyte efe ura

Amando a íombra fria.

Neílebcm fugitivo^ôc íoninoleve.

Que mal naõ ha mais logo, q hú bê breve ?

Ditolo Endimião, que a Ueoía cara,

Que a noyte vay guiando.

Teve em braços lonhando?

Ah, quem de fonho tal nunca acordara J

Tu íó, Aurora avara.

Quando os olhos ferifte.

Mandarme era fonho aluzfcri3Qofa,&bdla^ Me matafte, cruel, de inveja pura.*

Que fenaó torne em dia

De fcus luzentes rayos inflamada.

D vifta defejada

Degraciofa Nimpha, & vivaeftrella!

Que ha tanto que por efte mar navego^
[^Sem ver meu claro Polo} eícuro,& cego.

Nefles fermoíos ®lhos de enlevado
Minha alma ícefcondeo,

^

Quando ordenava o Ceo,
Qus víveíTe comigo dellerrado.

Vòs a mais certa eftrada

De ver a Summa Alteza,

Do eífey CO a cauía abris a efta alma minha,
Affi mortal belleza

Sò delia nalce,& delia le refume,
Afliceleftc lume

LàdosCeosíederiva,& là caminha,
Pois Como a Deos unirme a viíta pofla,

Porque a negaes, meu Sol, a efta alma voíTa

Se me quereis prendi^r a parte a parte

Cabelloondado, & louro,

reccymearedcde ouro,

Em que prédeo Vulcano a Cypria,& Marte,
Dei que com gentil arte

l^eftis de flores bellas

d terra, em que toc.ae^ com abella planta,

!!íuantas vezes com vellas,

[^uiz numas deíías flores transfortnarme?
Porque vendo pifarme

Mas fe ótíisi alma tníle

A negra cícuridaõ vencer quizeíleV

Sabe, que em vão nafccíle.

Que para deífazeríe a névoa efcura

De meus olhos, importa eftar preíente

Outro Sol, outra Aurora, outro Oriente,'

Se a luz de meu Planeta

Naõ me aviva, Cançamj branda, & quieta^

Qual flor de chuva em breve confumida
Ver às desfcyta em lagrimas a vida,

C A N C, A M XII.

Louva o 'P. afrejcura de huma Ribeyra JU9
corre.̂ entre os rochedos de Buiria, que haõ

Jabemos aonde he,

POr meyo de humas ferras muy fragoíasi

Cercadas de fylveítres arvoredos.

Retumbando por afperos penedos,

Correm perennes agoas deleytolas

:

Na nbeyra de Buina,afli chamada.
Celebrada^

Porque em prados

Efmaltados

Com frefcura

De verdura,

Aflifemoltra amena, afllgracíõfâí

Queexcedea qualqueroutra maisfermofar

P „!-
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As correntes fe vem, que aceleradas,

As aves regalando,& as boninas,

Se vaó a entrar nas agoas Neptuninas,

Por diverfas ribeyras derivadas :
/

Com mil brancas conchinhas a áurea arca.

Bem fearrea,

Voaôaves,
Mil íuayes

I^aífarinhos

JMos raminhos
Acordemeroente eHão fempre cantando

Com doce accenco os ares abrandando,

OdoceRoyxinol num ramo canta,

E do outro o Fintaíirgo lhe reípondc,

A PerdiZj de entre a mata, em q Te eíconde,

O caçador íentindo,fe levanta

:

Voando vay ligeyra mais que o vento,

Outro aíTenco

Vay bú içando i

Porém quando
Vay fugindo

Retinindo,

Trás ella mais veloz a íerta corre.

De que ferida logo cae, & morre,

AqurFrogne de hú ramo emoutrpramo,
Comopeyto eufanguentado andavoandoí
Cibaro para o ninhoanda buícando^

A leda Codorniz vem ao reclamo

Do íagaz caçador, que a rede eftende,

E pretende

Com engano

Fazer dano

Aacoytada,
Que enganada

De: huns efparzidos grãos do louro trigo,

Nss mãos vay a cair de feu imigo.

Aqui Toa a Calhandra na parreyra,

A Rola geme, paira o Eílorninho,

Sae a cândida Pomba de feu ninho,

O Tordo pouía em cima da oliyeyra

:

Vaõ as doces a belhas íuflurrando,

E apanhando
O rocio

Frefco, &frio.

Por o prado

De erva ornadoí

Com que o bravo licor fazem, que deu
Aahumsnagentea induftriade Arifteu,

Aqui as uvas luzidas penduradas
Das pampinofas vides refplandecem.

As frodiferas arvores le ofrecemi

Çona diíFerentes fruyios carregadas

:

i

Luís âe Cámôésl

Os peyxes na agoa clara andáo faltando^

Levantando

As pedrinhas,

Eas conchinhas

Rubicundas, i

Queasjocundas
Ondas configo trazem, crepitando

Por a praya alva com ruido brando.

Aqui por entre as felvas íelevantaó

Animaes cal!donios,'& os Veados

Na fugida inda mal aííegurados,

Porque do fom dos próprios pès íc efpaptaÕ:

Sae o Coelho^a Lebre íae manhofa.

Da frondofa

Breve mata,

Donde a cata

Caõ ligeyro,

Masprimeyro,
Que ella ao contrario fervidoíe entregue,

A vezes deyxa em branco a quem a fegue.

Luzem as brancas, & purpúreas flores.

Com queobrando Favonio aterra cfmalta,

Ofermofo íazintoalW naõ falta.

Lembrado dos antigos ícus amores

;

Inda na flor fc moftraó clculpidos

Os gemidos.

Aqui Flora

Sempre mora,

Ecom Roías
Mais fermofas.

Com lirios, & boninas mil fragrantes

Alegra os íeus amores inconltantes.

Aqui Narciío em liquido Cl iílal

Se namora de fua fermolura,

Nelleos pendentes ramos da efpeíTura^

Dibuxandofecftaõao natural,

Adonisi com que a linda Cy therea

Serccrea,

Bem florido.

Convertido
Na bonina.

Que Ericina

For imagem deyxou de qual feria

Aquelle, por quem cila fe perdia.

Lugar alegre, frefco, a comodado.
Para fe deleytar qualquer amante,

A quem com fua ponta penetrante

O cego Amor tiveíle derribado

:

E para memorar ao fom das agoas

Suas magoas
A morofas,

Ascheyrofas
Elo-
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Flores vendo,

Eícolheodo,

Para tazer preciofas mil capellas,

E dar por graó penhor a N ymphas bellaC

Eu delias, por penhor de meus amores,

Huma capella a a minha Dcpfa dai^a:

Qtie lhe queria bem, bem lhe moftrava

O bem me queres entre tantas flores:

Pprèrn como íc fora mal me queres,

Os poderes

Da crueldade

Na beldade /

Bem moftrou ,"

Deípreeou

A dadiva de flores; naõ pwr minhai

Mas porque muytas mais ellaem filinha.

C A N C, A M Xlir.

Conta õT, em Goaas defgxaças quelhefuc-

cederão na Arrabia Fetiz Jscca^ i^tnabi'

tavel vindo do mar Roxo.

I
Unto de hum feco^duro, eíleril monte,
Inútil, & deípido, calvo, & intorme.

Da natureza em tudo aborrecido

}

Onde nem ave V03, ou fera dorme,
Nem corre claro rio, ou ferve fonte,

Nem verderamo faz doce ruídoj

Cujo nome,do vulgo introduzido,

He feliz, por antiphraíi infelice
i

O qual a natureza

Situoujunto a a parte

Adondc hum braço de alto mar repartt

A AbaíTia da Arábica afpereza,

Emqfundadajàfoy Berenice,

Ficando a a parte donde <-' ^^n ^ > r í.i0^feí|

O Sol, que nclla ferve, felhe cíboridè;"'

Ocaboíe deícobre, comqucacofti
Africana, que do Auftro vem correndíy,í"?o'í

Limite faz, Aromata chamado: Jói-p

Aromata outro tempo, que volvendo

A rodada ruda língua malcompofta
Dos próprios,outro nome lhe tem dado.

Aqui, nomar/que quer aprefurado

Entrar por a garganta defl:e braço,

Metrotixe hum tempo,& teve.

Minha terá ventura,

Aqui neíU remota, afpera,&:dura

parte do mundo, quiz que ávida breve
Também de fideyxaííe hum breve elpaço:
Porque ticaíTe a vida

li, Fart.

: ,

^"
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g^i

l^or o mu ndo em pedaços repartida.

Aqui me achey gaitando huns íaftesdias,
Tnftcs, forçados, roaos^ & folirarfos^

De trabalho^ de dor, & de ira cheos

:

N<,m tendOjnaójíómentc por Contrários
A vida, o Sol ardentCj asagoas frias,

Os ares groííos, fct y idos, & feos,

Mas os meus penf amentos, que íaõ meyos^^
Para enganar a própria natureza
Também vi contra mi;

Trazendome à memoria
Alguma jàpaflada, &brevegloria
Queeujà no mundo vi quando yivij
Forme dobrar dos males a afpereza}
Por moftrarme que havia

No mundo muytas horas de alegria.

Aquieftive eu com eftes penfamentos
Gaftãdoternpo, & vidados quaestyó alta]

'

Me fubiaõ nas azas, quecahia -

(O,vede íe feria leve o falto i)

De fonhados, & vãos contenta meotos>
Em défefperaçaô de ver hunn dia.

O imaginar,aqui fe convertia

E em provifos choros, & em fufpiros

Qi.ie rompiaõ os ares.

Aqui a alma cativa " '

Chagada toda eflava em carne viva.

De dores rodeada_, & de pefareS}

Deíamparada^ & deícubert^i aotitiros

Da foberba Fbrtu na ; ' í • o -

Soberba^ inexorável» &: importunai
Nam tinha parte donde íe deytaíTe,

'^\

Nem eíperança alguma, onde a cahíÇâ
Hum pouco reclinaflejpor defcanío

:

Tudo dor Iheera^&cauía que padeça,
Mas que pereça naó; porque paflaííe

Oque quiz o deftino nunca manlo.

O! que efle irado mar gemendo aros nfoi

Eftes ventos da voz importunados
Parece que feenfreaõ

:

Somente o Ceo íevero, -
^'

As eílrellas, & o Fado fempre fero.

Com meu perpetuo dano fe recreaô:

Mojflrandofe potentes, & indignados

Contra hum corpo terreno.

Bicho da terra vií, & cam pequeno.

Se de tantos trabalhos íó tiraííe

Saber inda por certo que algum hora

Lembrava a huns claros olhos quejàvíj
Efe eftatrifte voz rompendo fora,

Asorelhas angélicas tocafle

Df aqueila ern cuja vifta jà vivii

L A^qwal
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A qual tortiãáokuHi ppaçolQbfe fí, Aonde o duro Inverno

j^yolyendo na nf^ni^ prffwfpí»

Osteaiposjá pafladp5

De meus doces effores»

Depiieus íuaycs males, & furores,

Por ell^ padeCKJos^ &bufcados j

E [poftoquejàçardej piedpfa»

Jfy pOí-ico lhe peíalTe,

S là entre f; por 4t»r^ íe julgaíTe.

Ifto fó que foubeíTc me feria

Defcanío para a vida que me fica $

Com ifto afagaria o íofrimento,

Ahjfenbora • Ahfenhpra ! & que tatu rica

Eftais, que e^à t^m longe de alegria

Me fuílentais cum doce fioginientp

!

Logo que vos figura o penfamenco.

Foge tpdop traballiPj & todas pena,

SQcp,m vpflas lemí?raijças

Me acho fegurpjjSc forte

Contra o rotto ferp2 da fera morte

;

E logo íetpe juntaõ efperanças

Cora que a frQnte,tornada ra^is ferena.

Torna os tormçnto^ graves

Em rau4íides brantJaSj U íuay gs.

Aqui com ellas fico pergupcando

Aos ventos amorofos, que reípiíaõ

Da partiB donde eftais, por vòsjíeiihpra:

A as aves que alli voaô, fé yos viraói

Que fajEÍeis,& que citáveis pr^aticandpj

Gnde, como, cõ quem, que (iia, & qw'horí|. A minha confiança,

Os campos reverdece alegremeate*

ALufitana gente

Por armas fanguinofas

Tem dellaofenhorio.

Cercada eftà de hum rio

De marítimas agoasíaudofas.

Das ervas que aqui naícem.

Os gadps juataínence,& os olhos paícero^

Aqui minha ventura

Quiz que huma grande ptrtc

Da vida quenaõ tinhafepaflaíTei

Para quea fepultura

Nas raáos do fero Marre

De fangUÊj & de lembranças matizafle.

Se amor determinafle

Que a troco defta vida,

Demj qualquer rnemoria

FicaíTesComo hiftoria,

Quede hynsfermpfpSQlhosfpíTçUda^

A vidaj&alegri3j

Por tam dpce mént)cria trocaria.

Mas efte fingimento,

Ppr minha dvuaí^orte,

Cofji falias efperanças me Cp nvida. i

Nam cuy4eQ penfamenco
Que pòdç achar na mprtÇj

O que njp ppde achar tara longa viáa,

Eftàjà tam perdida

Alli a vida canfada fe njelhara.

Tpmíj efpirito? nevps, com qufi vença

A FpFtuna, & trab4lho,

Sò por tornar a vervps,

Sòppf iraferyirVQSj ^quersryos: y
Dizmep tempo que açudo dará talho;

Mas o deíeJQ ^rdençe, Ç{m detença

Nunqua fofreo,fem centp

Me abre a? chagas 4e novo ao fpfrií-nento.

AíTi vivOi & fe algu$2m te preguntaíTe,

Cançam, porque naõ mouroj

Podesli^ereípondeFíque porque mouro.

Ç A N <2,,A M XIV.

Que de defeípera^o.

Era ver meu trifte eftado, , \.sjp

Também da morte perco a eípcrança,'

Mas ó, qpe fâ algum dia

DeíefperarpydeíTe, viviria!

De quanto tenho vifto,

Jà agora naõ me efpapto,

Que até defeíperar fe me defende.

Outrem foy caufa difto,

Pois eu nunca fuy tanto

Qiie caulaíTeefte fogo que meencende.

Se cuydaõ que me offende

Temor deefqueeimento,

O xa\à meu perigo

Me fora t^õ, amigo

Em Goafente o T. a aufencia, ® efqiúveza. Que algum temor deyxàra ao penfamcnío

de fua quariúa. Quern vio tamanho enleo?

Qije houveíTe ahi eíperáça fem receo

!

C"^
Om força defufada • Quem tem que perder poíía

^ Aquenta o fogo eterno Se pôde recear.

Húa II ha lanas partes do Oriente, Mas trifte quem paó pode jà perder!

De cftranhos habitada. Senhora^ a culpa he vuíla,

A - Que



v^ic para me matar,
Baíiàra hum, hora fó de vos naõ ver.
l^olelieme em poder
De railas elpcrâças,

^ <Jo que mais me efpanto,
Ql-ie nunqua valli tanto.
Que viíTe tanto bem comoefquívançasj
Valia tam pequena,
Nam pode merecer tam doce pena,

Ouveíe amor comigo
Tain brando, & pouco irado^
Qnanto agora em meus males fe conhece^
Que naõ ha mòr caftigo,

Pt^raquem tem errado,

Quenegailhe o caftjgOj que merece/
E bem como acontece,

Que a fli como ao doente,

Dacuradefpedido,

O medico labido,

Tudo quanto deícja lhe confente j

Aíli meconfentia,

Efperança, defcjo, & oufadia.

E agora venho a dar

Conta do bem paíTado,

A efta crifte vida, & longa aufencias

Quem pôde imaginar,

Qiie houveíTe em mi peccado^

Que mereça taõ gravepenítencia?
Olhay, que he coníciencia,

Por hum tam pequenoerro,
Senhora, tanta pena .•

Naõ vedes, que he onzena?
Was íe tam longo, & m iíero deílcrro,

/os dà contentamento,
*»íunqua me acabe nelle meu tormento.
Rio fcrmofo , & claro,

Lvò->ò arvoredos,

^ue os juftos vencedores coroais,

Uo cultor avaro,

!íoncinuamente ledos,

)e hum tronco fó diverfos frutos dias .*

Líli nunqua fintais,

)o tempo mjuria alguma,

^ue em vòs achem abrigo

ks magoas, que aqui digo,

-m quanto dèr o Sol virtude àLua;
'orque de gente, em gente,

aybaõj que jà naõ maca a vida aufente,

Cançam, neite deílcrro viviràs

^02 niu, Si dcícuberta,

itè que o tempo cm ecco te converta.

ll.Párc.

C A N C, A M XV.

Tiefcreve o T. as qneyxas defm adverfehfcr»:
tuna entregandoas aofeufitífecretario^ ^

que heo paj,cl.

Vinde cà meu tam certo fecretario.

Dos queyxumes, q íépre ando fazédo^
Papel, com quem a pena dcíáfogo

:

'

As íemrazóes digamos, que vivendo
Me hz o inexorável, &: contrario

Deílino, furdo a lagrimas, & a rogo :

Deytemos agoa pouca em muyto^fogo,
Acendafe coiB gritos hum tormento.
Que a todas as memorias íeja eftranho /
Digamos mal tamanho
A Dcos,aomundo,à gête.&emfim ao vento,
A quem jà muytas vezes o contey,
Tanto de balde, como o conto agora :

Mas jà que para errores fuy naícido.
Vir e/le afer hum dellesnaó duvido,
Qiie pois jade acertar cftou tam fora,

Naó me culpem também fenifto errey:
^e quer eíte refug io íó terey,

Fallar, Sc errar fem culpa livremente,

Triíie quem de taõ pouco ertà contente'

Jà me defenganey, que de queyxarme,
Naó fe alcança remédio, mas quem pena,
Forçado lhe he gritar^ fe ador he grande :

Gritarey,* mas he debil\, & pequena
A voz para poder deíabafarme,

Porque nem com gritar a dor fe abrande :
'

Qiiem me dará fe quer, que fora mande,
Lagrimias, & fuípirosinfinitcSj

Iguais ao mal, que dentro n'alma mora ?

Mas quem pôde algum horai

Medir o mal com lagrimas, ou gritos?

Emfimdireyaquillo, que n^ccnfiníõ

A ira,amagoa,& delias a lembrança,

Que he outra dor por fi maisdura, & fiirse^

Chegay ddefperados para ouvu me,
E íujaõ os que vivem de efperança,

Ouaquclles, quenella feimatiinaõ.

Porque Amor, & Fortuna deierminaó

De lhe darem poder para entenderem,

A medida dos malts, que tiverem. :. <>

Quando vim da materíia íepultur^^

De novo ao mundo, logo me fizcraó

Eítrellas infelices obrigado

:

Com ter livre alvedrio mo naõ deraõ,

Li^ Que



g^ ,
Mlm4s doQrmdt

(^e. eu conheci mil vezes na ventura

O melhor, 6c o peoríegui forçado,

E para que o tormento conformado

Í4adt;írvai cora a idade, quando abriffÇ» j

Inda minino os olIiQS brandaraente,

ManiaóqiiediiigeDte

Hum míniiíoíem olhos me feriíTe :

As lagrímasda infância )à qianavaô,

Çomhttma lâudade namorada:

Ò fom dos gritos^ que no berço dava,

Jà como de fufpiros me íoava, s

Coma idade,& fado concertado,

Porque .quando por cafo me embalavâõ,

Severíos deamoririftcsmecantãvaôj

Logo me adormecia a natureza^

Que tam conforme eftava co a tiifteza.

Foy minha ama húa fera, que o deftino

íiaó quizi que mulher foíle, a que tiveíTe

iTal nome para, mi, nçm a haveria i

Afli crií^do fuyj porque bcbefle

O veneno amorofo demioino.

Que oa níayor idade beberia,

E por coftume naó me mamaria

:

Logo fntaõ vi a i oiagqm^& femelhança,

D^aquellâ humana fera tam fermofa^

SnavSj &: vecenofa.

Que ntí.eriou aos, peytos da efperança,

De quem eu vi defpois o original -,

QuQ-dej todos os grandes delatitios^

Fas a cLtJpa fobei ba, & íoberana:

Pareceme que tinha forma bumaDa, >

Mas cintillavaefpiritos divinos^

Hun\ f»:eneófc& prefença tinha tarl,

Q[ie (evati gloriava todo o mal

iMa vifta delia : a fombra,,co a viveza.

Excedia o poder da natureza. ,

Q^iegenero tam novo de tormento

Teve anior, que naó foíTe, naó íoraente

Provadok;m mi^ ma&todo executado ?

Implacáveis durezas, que o fervente

t^fejo, que dá força, ao peníamentOi

Tinhaõcíe feu propofitoaballado}

E de fc ver corrido, Sc injuriado,;

Aqui fombras fantafticas, trazidas

De aigúas temerárias efperanças,

As benja-venturanças»

Nellas cambetTi pintadas, 5c fingida'»

Mas a dí)r do deípreao recebido,

Qiie !! faotafia mcdeíat.inava.,

Eltesenginos punhaem-dicTconccrto:

Aqui oadcvinhaj;, & ter por certo,,
,^

Qtíií^ra vcfdade qu^nop adcymhav^»

LuU deCdnúâs.
Elogooderdizerrnede corrido,

_

Dar as c.ouías, que viâ, outro íentida:

E para tudo cm íim buítar razões,

Mas eraõ muytaí? mais as íemrazões.

iNiaó íey como fayba eftar roubando

Cosrayos as entranhas, que tugtaó

Por;eUapt}losolhos íutiUnente:

Pouco a pouco invencíveis me íahiaõ.

Bem como do vèo o huratdp exalando

Eítà o futil humor o Sol ardente} '

Em fimogertopuro, &traníparentc.

Paca quem fica bayxo, & íem valia

Defte nome de bclio, & de fermoío

:

Odoce,& piedoío,

Mover cje olhos, que as almas fufpcndia,

Foraó as hervas onagicas, que o Ceo

Me fez biber, as qt^aes por longos antros.

Noutro fer me tiveraõ transformado :

E tam contente de me ver trocado,

Que as magoas engan.^ va cos enganos,

E diante dos olho*, punha o vèo,
^

Qiie me encobnfle o mal, que a (11 creceo.

Como quem com afagos íe criava,

Daquelle, para quem cre.ido eftava.

Pois qsiem pòáe pintar a vida aufente,

Com hum deícontentarme quanto via,

E aquelle eftar tam longe donde eftava i

O fallar, fern faber^ o quedizis.

Andar, fem ver por onde, Ôcjuncameiuc

Suípirar, fem faber, que íiiípirava.

Pois quando aquelle mal rneaformenfava,

E aquella dor, que das Tartar^as agoas^

í5ahio ao mundo, & m^is quetodasdoc.

Que cantas vezes Toe,

Duras iras ror nar em brandas magoas.

Agora co furor da magoa irado.

Querer, & naó querer dcyxar de amar,

E mudar noutra parre por vingança

O defejo privado de efpera aça,

Qiietam mal fe podia jámudari

Agora a íatrda de âo paflado

Tormento puro, doce, & magoado,

Fazia converter eftes furores

Em magoadas lagrimas de amores.

Que defculpas comigo fó bufcava,

Quando d firave amor me naó íofiia

Culpa na couía a-mada, & tarn amada ?

Em fim eraõ' remédios, que fingia

O medo do tormenro, que enfinava

A vida luftentaríe de enganada:

N ifto hilma parre delia- foy p^iílMa,

IMa qual íc tive algum contcntainonto,

Brt*



^- Rhnas\dôgranif
BreveyímperftytOj tímido, indecente,

Naò.íoy íenaõ íemence,

De iiuiu cLiinprida,6í amariíIimocorajentOj

ti!ie cLir/ocontioode trifteza,

tiliiís paíTjsraíTi vanmence eípalhados,

Mefofáoa pagando o ardente goílo,

Qwscamdc íiío n'âlmi tinha polto,

De aqucllcs peníamentos namorados,

Em que eu criey a Cc:nra natureza,

Qu£.doiO:)gocojtumeda aípereza>

Cí.ontra quem força humana naõreflílffj

Seconverreo nogortodcfer criíle.

Defta arte a vida noutra fuy trocando^-

Eu naã^ mas o deftino tero irado,

Que eu inda alli por oucra a naó rrocàrâ

:

Fefníe deyxar o pátrio ninho amadoí

J^aHando o longo mar, que ameaçando

Tantas vezes me cfteve a Vida c«rai

>\g->r3 experimentando a fúria rara

De Marte, quecoâ olhes quia que logo

VilíejSi íocâíTeo acerbo fruto leu,

E ntlle efcudo mai,

A pintura veraódomfcftofogo,

Agora peregrino, vago^& errante,

Vendo nações linguagés, & eolíurties,

Ceos vários, qualidades diííerenteS»

Só por íeguír com paíTos dihgcnte?,

A li Fortuna injufta, que conluríies

As |dadsír,leVàrtd'olhe diante

Húaefperançaem viftâdediail1*nt€>

Mas quando daS mãos eae fe conhece,

Qiiehe. frágil vidroaquilto, quõ^par^Cj

A piedadi' humana n?e falcaví,-

A gente amiga J3 Contraria viâ,

1^ o priírjeyroperigo,& no íeguTicfoí

Terra_,em quepóí os pésn^efalecíai

Ar para rcfpirar íe me negava,

Efdtavapfleemfim orempo^& dttitrndo j

Qiie fegredp tam arduOj & tath pTofuntdOj

^Jafcerpar.aviver, &í paraavidá,

Fakarníc quanto o mundo tem f
arâelUy

E naõ poder perdella,

Eftando tantas Vezes jà perdida !

Em fiíií naõ houve trance da FortQtva^

Nem perigos, nem caíos duvidofoí

Injuíliças daquelles^ queoconfufd

Res3;imcni:o do mundo antigo abufó

Faz fobre os outros hoaiés podefofw:')

Qneeu nafô paíraíTe atado á fiel coluna

Do íofrinnen:o meu, que a impofÊLVíí*

períeguíçaõ de ííiales em pedaços'

MU vezes fez à for-çaf de áas bi^(Mi

Naó conto tantos males, ccmò sqiulic,

Queddrpoi-s, da fí:rfírtenta proGeliofa,

(Js caíos delia conta em tempo ]edo,

Que inda agora a B^of tuna fluQ-Lioíà,

A tamanhas miíenas me compcllci

Qu«dgd8r hum íó paíío tenho mtdo j .

Jade maluque me venha, naõ fntí^tredOj,

Nem bem, que me falieç3j )à pretendo,

Qutí pára tni naô vai aftucia huttiana.

De força foberana,

Da providencia em fim divina pendo ;

Iftoqueciiydo5&ve)o ssvczestOítiOi

Paraconfolaçaõ dfctsntos dandS)

Mas a ffâqueza humana qfaâfado lâriÇa

Osolhoi na que eotre, & náó alcanf a.

Se naó memoria dos pafTados annos |

As agoas que entaõ bibo, Sc ô pâó que cctíiúi

Lagrimas tnftes fáõ^qyè eú iiunqUa doft6|

Senaõ com fabrir?.r nà fantafiâ,

FancarfticâS pthturas dè alegria.

Que fe pollivel foíTe, que tdríjafTê

O tennpo paratras, cofroamemõflí,

. Pellosvertigios da primtyra idade;

Ede novo tecendo a antiga hiítotiâ,

De meus errores me levaííe

Pellas florei^ que vi da mocidade :

E a lembrança da longa faudadèj

Entaó fofie fflayor concéntâmenco,

Vendo â converíaçaó leda, & íuaVê,

Oníiéh&a, & outra chave^

Eíleve de roeu novo ptnírmentô^

Os campos, as paftadJs, ()s finawi

A feíf»c>fura, o$alho«,abTaftdúfíí '

Agraça,amanfidaõ,a GoríCíia,

A íingellaâfíiiwdej quedtfvia

Toda a bayxa tenção, teí rena impirrtf,

Como a qual outra algu íns naó vi ntaisg

Ahtâsi ttiétnorjas onde me k vais

O fraco coração, que «nda naó poíTo

Dò íhSf «fte «am v^ ó defejó voíTo ?

Náo mais Câçaó não nnais.q irey fallãdo,

Sem o fèfitfr mil annos, & íe acsío

Te ckílparemdelarga, & depcíâda,
'

Naõ pódeferflhedize] limitada

A agoa dc^mar em tam pequtno vaío}

Nem eu delicadezas vou cantando»

Co gofto'do louvor, mas explicando

Puras v; rdádes jí» por mi paíííidas.

Oxalá foraô fabulas fenhadas.

CAN-

<'F J
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Rimas do Grande Luh de Camões

.

Ou denvcja rias hervas, que pizava5,

C A N C, AM XVI. Ou porque tudo ante ellcs íe abayxava;
O ar, o vento, o dia

Ainda que efia Cauçampareça repetida naõ Eípiritos contínuos influhia.

heaffim, porque ejfafas o ÍP. ditadado E quando vi, que dava entendimento
quealmafenteprivada dogozo dehúa A coufas fora dclie, imaguicy,

'Deyiad à que elle a/pirava. Que milagres faria era rn lai^ tjue o tinha a

Vi, quemedeíatoudaminhalcy^
MAmdame Amor.q cate, o q alma féte, Privandome de todo íentimento,

Cafo,que nunca em verfo foy catado, E n'oucras transformando a vida minha.
Isl em d'antes entre genteacontecido

j Conn tamanhos poderes do Amor vinha
Pagame aíFi em parte o meu cuydado^ Que o uío dos íentidos me tirava.
Pois que quer, que me louve, & reprefente E naõ fey como o dava
Qiiaõ bem íoube no mundo ícr perdido. Contra o poder, & ordem de Natura

Sou parte, Si aaó ferey da gente crido^ A% arvores, aos montes.
Mas he tamanho o goílo de louyacmc
E de manifeftarme,

Por cativo de gefto taõ fermoío,
Que todo impedimento
Rompe, & desfaz a gloria do tormento:
Peregrino, fuave, & deleytofo,
Que bem fey que^ o que canto.
Ha d'achar menos credito, queefpantOi
Eu vivia do cego Amor izento

Porém tam inclinado a viver prefo,
Que medava defgofto a liberdade ;

Hum natural defejo tinha accefo
D^algum ditofo, & doce peníamento^
Que me ilkiftraíTe a inlana mocidade :

Tornava doanno jàa primeyra idade,
A revertida terra fe alegrava,
Qtiando Amor me moftrava
Em fios douro humas trancas defacadas
Ao doje vento eftivo,

Os olhos rutilando em lume vivo,
As rofas enuc a neve femeadas,
O goílo grave, 6t ledo

Quejuntoi move em mim delejo,& medo.

A rudeza das hervas, Sc das fqntes.

Que conhecerão logo a yifta puraj

Fiquey eu íó tornado,

Quafi n'um rudo tronco de admirado,
Defpois de ter perdido o íencímento

De humano, hum ló deíejo me ficava,

Em que toda a razaõ fe convertia

}

Mas naõ fey qu;m fio peyto i-ne bradava
Que por taõ alto, & doce penfamcnco^
Com razaó a razaó íe lue perdia

:

Afll que quando mais perdida a via

Na íuameíma perda fe ganhavas
,

Emdocepazeftava
Com íeu contrario próprio num fogeyto

jO cafo eftranho,& novo»
Por alta certamente, & grande approvo
A caufa, donde vem tamanho eíFey to,

Que faz num coração

Que hum dcígo fem fer, íeja razaõ.

Depois de jà entregue a nieudcfejo,

Ou quafi todo nelle convertido,

Solirario, filveftre, & inhumanoj
Taõ contente fiquey de fer perdido.

^

Que me parece tudoj quanto vej©,
Efieramo ejid quafi todoj na q eftà imprejfa. Efcufado, íe naõ meu próprio dano ;

Bebendo efteve fuave, &; doce engano,.
A troco do fenrido, que perdia.
Vi, que Amor me infculpia

Dentro nnlma a figura hone/ta, & belU,
A gravidade, o fifo,

AmanfidaÕ, a graça, o doce rifo,

E porque naõ cabia dentro ncJla,

De bés tamanhos tanto,

Sae pela boca convertido eni canto,

Cançam,fere naõ crerem
Daquelle claro gcíto q uanto dizes,

Pelo que em íi lhe cícpndc:

Hum naõ fey que fuave refpifando,
Gaufavahum defufado, Sc novoefpanto.
Que as coufas infenfiveisolentiaó;

Porque as gárrulas aves entre tanto,

Vozes dcíordenadas levantando,
Como eu em meu deíejo íeacendiaõ.

As fontes criítalinas iiaó cornaó.
Inflamadas na viítaclaia, &puraj
Flore cím a verdura,

Queandando cos ditofospcs tocava.

Os ramos le abayxavaó.

Os



Rintas do Grande Luís de Cãmei,
)$fentidos humanos [lhe rdpondej Sena6hurapenlamento,
\àõ pQdeoi do divino fer juizes, Que a falta íupraa fé do enteadimento.

ODE I
)eJcreVeo'P.ítfermofuradoobjeao de feus defi/elosdebjyxo da metáfora de Lua , por fe

acharem ambos em Cintra, ou Chitheajque em latimftgmfica a Lua.

DEtem ha poucojMuí»,o largo pranto^

Que amor reabre do peyto,

, veftida de rico, & ledo manto,

)emos honra, & reípeytOi

laquella, cujo objeito,

"odoomundoaluitiia

^'roçando a noyteefcuraem claro dia,

Oh Deha, que a pefar da névoa groíTa,

)os teus rayos de prata,

i noyte efcura fazes, que naõ poíTa

-nconrrar, o que trata,

1 o que n'alma retrata,

i mor, por teu divino

ayo, porque endoudeçoi 8c defatino.

Tu, que de fcrmofiflimas eftrellas,

ioroas, & rodeas

ua cândida fronte, & faces bellaS}

! os campos fermofeas

'o'as rofas que fêmeas ,

Jo'as boninas que gera

) teu celefte humor na primaverai

PoisjDeliaído teu ce© vendo eftàs quãtos

^urtQS de puridadcs,

ufpiros, magoa&i ays, muíica^prantos,

kS conformes vontadcsi

[umas poríaudades,

)utras por crus indícios

'azem das propias vidas facrificíos:

Jà yeoEndimiaô por eftes montes

) Ceo fufpenfo oihandoi

, teu nome, co'os olhos feytos fontes,

,m vaõ fempiTeçhamando,

edindo ( fuípirando)

lercèsaatLia bcldadg,

em queaehe em ti hum^hora piedade.

Por ti fey to paftor de branco gado

íasfelvasfolírarias,

ò de feu penfameofoacompanhadOj

]onveiíaas alioíarias

)e todo amor contrarias,

/Ias naò como ti duras,

)ndc lamenta, 6( ch©ía deíventui^a*

Para ri guarda o fitío frefco d'IlÍ0j.

Suas íombras fermofas

:

Parati no Erimanto o lindo Epilio

As mais purpúreas rofas}

E as drogas mais cheyrofas

De efte noíTo Oriente

Guarda a felice Arábia mais contente.

De qual panthera, ou tigre, ou leopardo,

As afperas entranhas

Naõ temerão teu fero,& agudo dardo.

Quando por as montanhas
Mais remotas, & eftranhas,

Ligeyra atraveflavas,

Tam fermofa que a Amor de amor matavas^

Daseaftasvirgés fempre os aítos gritos.

Clara Lucina, ou V ijle,

RenovandoiheasforçaSjSi osefprítos:

Mas os de aquelle trifte^

Jà nunca confentifte

Ouvi-los hum momento.
Para fer menos grave o feu tormêtõ.

Naõ fuias,não,de raiir.iah ! Naõ te eíi:õda9.

Dehum tan) fiel anvantei

Olha como fuípiraõ eíías ondas^

E como o velho Atb nte-

O feu colío arroga-nce

Move piedoíamente '^-^^

Ouvindo a minh^ voz ííafeâ, & doeníe.

Trifte de mimj Que alcâço porqueyxar*

Pois minhas queyxas drgo (me>

A quem jà ergueo a maõ para mátarme

Como a cruel imigo?

Mas cu meu Fado íigo,

Qcie a iílo me deílina,

E que iílo fó pertende,& fó me enfína.

Oh! quito ha jà que o Ceo medefengana>

Mas eu lempre poríTo

Cada vez mais na minha teymainfanaé

Tendo livre alvedrio

Naò fujo o delvarioi

Porque efte em que me vejo

Engaja co'a eíperac-ca o meu de/ejo,

Oh



Rimas do Grande Luís ãe Camões^'

Oh qaanto melhor fora que dormiíTem Que as dores, em que vivo, eftimaim nada
Hum íono perenal

E(tes meus olhos criítes, & naó viíTcm

A caufa de Teu mal
Fugir,a hum tempo tal,

Mas com tam doce geíjo, irado, & branda
O fentimento, & a vida me elevou,

'

Que a pena lhe agradeço.

Bem cudey de exalrar em verfo, ou proí
Aquillo, que a alma vio,!Mais,que de anres proterva,

Mais cruel, que Urfa, mais tug3Z,que Cerva. Entre adoce dureza, ÍSí manfidaó,
Ay de mi, que me abraío em fogo vivo^ Primores de bellezadeíuíada,

Com mil mortes ao lado,

E quando morro mais, eij^taó mais vivo

:

Porque tem ordenado

>Jeu infelice eftado,

Qi-ie quando me convida

A morte para a morte tenha vida.

Secreta noyte amiga^ a que obedeço,

Eftas rofas (por quanto

ídeus queyxurnes meouvifte^ teofíereçoi

E efte freíco amaranto
Húmido inda do pranto,

E lagrimas da EfjOfa

rDocioloTitaõ branca^ Sc fermofa*

ODE II.

Mas quando qui? voar ao Ceocantando
Entendimento^ & engenho me cegou.
Luz de taõ alto prt ço.

Naquella alta pureza deleytofa^

Qí-ieao mundo íeencubrio,

E nos olhos angélicos^ que faõ

Senhores dtfta vida dcftinada,

E naquelles cabellos, que foltando
Ao manfo vento, a vida me enredou
Me alegro, & me entrifteço.

Saudade, & íuTpeyra pengofa,
'Que amor conílituhio»

Por caíiigo de aquelles. que fe vaó :

Temores, penas da alma defpre^ada,
Fera efquivança, que me vay tirando

1

\ O mantimento, que me íuftenftou,

i^^«í defiretw o T. afermofura defua ama^ A tudo me offcreço

daj&fe queyxa de que/e mojira mttyto

efqmvapaYd eik.

TAm fuave, tam frefca , & tam fermoía

Nunca no Ceo íahio

A Aurora no principio do yeraó,

A as flores dando a graça coftumadâj
Como a fermofa mania fera, quando
Hum penfamento vivo meinípirou,

Por quem me deíconheço.

Bonina pudibunda, ou frefca rofa

l^unca no campo abriO^

Quando os rayOs do Sol no Touro eftaõ,

De cores diflferentes crmaltada,

Como efta flor, qne os olhos inclinando.,

O fofrimenro tri/te coílumcu
A a pena qus padeço.

Ligeyra, bella Ninfa, linda, irofa,

Naó cieo, quefeguío

Saryro, cujo brando coração
De amores com moveíTe fera irada,

Qus afll foííe fugindo, & deíprezando
EltetormentOj donde amor moílrou
Tam proípero começo.

JSIunquaem fim coufa bclla, & rigurofa
Natura produziu,

Que Iguale aquella forma^ 6t condição^

Amor iíento a huns olhos me entregou^;
Noi quays a Deos conheço.

ODE III.

EJia fez oT. depois das experiências de

amor^&fôrtma^ que fendo contrários o

tinhãõreduzido a itaõpoder cantai

comafuavidade cojiumada,

SE de meu penfamento,

Tanta razaó tivca de alegrarme,

QLiantodemeu tormento

A tenho de queyxarnve^

Poderás trifte Lyra confolarme.

E minha voz caníada,

Qiieem outro tempo foy alegre, & pura,

Nam fora aíli tornada,

Com tanta deíventura,

Tam rouca, taó pefada, nem tam dura,

A íer comofohia,

Pudera levantar voíTos louvores,

Vòs minha Hierarchia

Ouvireis meus anujres,

Que exemplo íaó ao mundo jà de dores.

Alegres meuscuydados,

Contenits dias, hora^, & momentos.
Oh
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)h quanto bem lembrados

loisde meus penfamentos,

Leynaado agora em mi duros tormentos í

Ay,goftos fugícivos!

Ly,gloriajàacabada,&conrumida!

ky,males taó eíquivosi

l^ial me deyxais a vida!

^am chea Ue pefar i Q^uaÕ deftruidai

Mjs como naó he morra
à eita vida ! Gomo tanto dura?

jO;no naó abre a porta

L tanta deíventura,

}vid em vaõ có íeu poder o tempo cura.»

Mas para padcteilaj

le esforça o aieii í"ugeyto,Scconvalecej

^e foparadizella,

\. força me falece,

L de todo me canfa, & rae enfraquece.

Oh ! bena afortunado,

'u, que alcançafte cora liratoante,

)rfeo,fer cfcutado

)o fero Rbadamante.
L co'os teus olhos ver a doce amante !

As infernaes figuras

ilovefte COn teu canto docemente.'

b três fúrias eícuras^

mplicâveisaagente,

aplacadas íe viraõ de repente.

Ficou como pifmado
rodo o Stygio Reyno co* o teu canto j

i quafi defcanfado

,

)e íeu eterno pranto,

DeíTou de alçar Sififo o grave canto.

A ordem fe mudava
)as penas, que regendo eftà Plutaó}

ira defcanfo fe achava

L roda dei xiaõ i

ie.n gloria quantas penas alli fió.

De todo já admirada

L Rainha infernal, 8í commovida,
re deoadefejada

iípofa.qucj perdida,

)e tantos dias j á tivera a vida.

Pois minha defvencura

Homo jà naó abranda híji alma humana,
)nt hz contra mi mais dura,

anda mais deshumana
2|ue o furor de Cajirroe profana?

Oh ! crua,efqu!va,& fer a^

)uro ptyto, crueL ^ empedernido,
)e alguma tigre fera

^à nâ Hyrcanianafcido,

li.Part.

Luh de Camões". S^
Ou de encre as duras rochas produzido

!

Mas que digo coytado,

E de quem fio em vaõ minhas querellas»

Sò VÒ3 ( ò do íagaldo

Húmido Reyno i ^ bellas

E claras Ninfas, condoeyyos delias.

E de ouro guarnecidas

VoíTas louras cabeças levantando,
Sobreasoodas erguidas

As tranças gotejando
Sahindo todas vindea ver qual ando,

S?hi em companhia,
E cantando, & colhendo as lindas flores^

Vereis minha agonia

}

Ouvireis meus amores :

AíTentareis meus prantos, meus clamores.
Vereis o mais perdido,

E niais infeliz corpo, que ha gcradoi
Que eílàijà convertido
Em choro, & ncfte eliado

Somente vive nelieo Teu cuydado,

ODE IV.

K^huma 'Dama de Lisboa por quemparece
fe defvelou algum temjjo o 'P.

FErmofa fera humana,
Em cujo coração foberbOj&rudo,

A força foberana

Do vingativo Amor, que vence tudo.

As ponras amoladas •

'

De quantas íetas tmha tem quebradas:
Amada Circe minha,

Pofto que minha naõ, com tudo amada}
A quem hum bem que rinha

Da doce liberdade defejada.

Pouco a pouco encrcguey^

E fe mais tenho mais entregarey.

Pois natureza irola.

Da razaõ te deu partes tara contrarias.

Que fendo tam fermofa,

Folgues de te queymar em flamas varias,'

Sem arder em nenhuma
Mais que,em quanto alumia o mundo a Lwa;

Pois triunfando vàs

Com diveirosdefpojos deperdidos,

Que tu privando eílàs

De razaõ, de juizo, & de íentidos i

E qual! a todos dando
Aquelle bem, que a todos vàs negando:

PoiS tanto te contenra

M Ver

1^ if

'i;
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Ver a no£turno moço em ferro covolto,

Debjyxoda tormenca

De Jupicer em agoa, & vento folco,

A a porca> que iinpedjdo

Lhe tem Teu bc^m, d^ magoa adormecido.

P >rque naõ cens receo

Q^ue tantas infolenciaSj & eíquivânças^

A D^oD que põem freo

Afoberbas, & doudas eíperanças,

Caíliguecomrigor^

E CO ura ti fe acenda o fero Amor

!

Olha a fermoía Flora

De defpojos de md fuípiros rica,

Por o Capitão chora,

Qlic la em Teíalia, enfim, vencido fica

:

Efoyíublime tanto

Quj altares lhe deu Roma, & nome Tanto.

Oiha em Lesbos aquella

No ílu Silteyro infigne conhecida j

Dos muytos que por ella

Sí perderão, perdoa cara vida

Na rocha que fe infama

Com fer r^TOjdio extremo de que m ama.

Por o moço cícolhido,

Onde mais fe moftràraõ as três Graçasj.

Que Vénus eícondido

Para fi ceve hum teupo entfe as alfaças.

Pagou co'a morte fria

A má vida, que a muytos jà daria.

E vendofs deyxaia

De aquelle por quem cantos jà dexàra,

Se foy,defefper3da,

Precipitar da infame rocha cara: ,

Que o mal de mal querida

Sabe que vida lhe he perder a vida,

Tomayme,bravos mares,

Vòs metomay, pois outrem medeyx0U|
DiíTe: &,dos altos ares

Pendendo, com furor fearremeçou.

Açude tu,fuave,

Acudc, poderofa,& divina Ave.

Toma-a nasazaz tuas,

Menino pio, ilcla, 8f fem perigo 5

Antes que ncílas cruas

jflgoís caindo apague o fogo antiguo.

He digno amor tamanho
De viver, & Ter tido poreílranho.

Nh): que her<izaóqucíe)a

para a> Lobas Í2entas,que Amor vendem,
Exeu^plOjOnde fevtji

Qjf t.imbsm ficaõ prezas as que prendera.

Aíliodtupor ícutença

i

Luís de Camões'.

Nemefís,que Amor quiz que tudo vença,'

O D E V.

Ohriga o T. a huma 'Dama dtjcreta fará
ficar deHe pre/iaada.

NUnca manhãa fuave

Ellendendo íeiís rayos por o mundo,
Defpois de noyte grave,

Tem peftuofa, negra, em mar profundo.
Alegrou tanto nao, que \i no fundo
Ssviaem mares groítos.

Como a luz clara à mi dos olhos voíTos.

Aquella fermoíura,

Que íó no virar delles reíplandcce;
E com que a fombra efcura

Clara fe faz, & o cam po reverdece;

Quando o meu penfamento feentriftece,

Ella, & fua viveza,

Me desfazem a nuvem da tnfteza.

O meu peyto, ondeeftais,

H epara Canto bem pequeno vafo:

Quando a cafo virais

Os olhos que de nnii naò fazem cafo^

Todo, gentil fenhorajcntaó me abraío;

Na luz que me coníuoie,

Bem como a borboleta faz no lume.

Se mil almas tivera

Que a cam fermofos olhos entregara.

Todas quantas pudera

Por as peftanas delles pendurara j

E elevadas na viíia pur3,ôc clara^

(Poíto que diflo indinas)

Seandáraõ femprc vendo nas meninas,

E vòs^quedefcuydada

Agora vivueis de tais qaerellas,

De almas minhas cercada

Naõ pudcJTeis tirar os olhos delias,

Naó pôde íer que vendo a voíTa entr'ellaS;

A dor que 1 he moftraíTem

Tantas,huma alma fó naò abrandaflem.

Mas pois o peyto ardente

Huma ró pôde ter, fernaoía Dama»
Baila queeíla fomente,

Como fe íoíTem mil & mil vos ama

)

Para que a dor de íua ardente íiania

Comvoíco tanto poíla

Qiie naõ queyrais ver cinza hum'al/r'a voíla;

ODE



as ào úraitcis ^•^^'j' ^^ Carnef.

Que miílurada cem de qtjalidade

Que huma da outra nunca íe defvía i

iNemdeyxa.delerhumareceada

Em humã aufencia, em que o T, tevegrandes Por ^^da, & por íuavc>

ODE VI.

xdtfejos de ver afua queridafenhora^ ®
as imaginações amoro/as iberepre-^

fentàrao emfiguras quajiíítvinas^

òie hum defejo immenfo
Arder no peyco canto,

[lue a brãdajôc a viva alma,o fogo íntêfo,

Lhô gafte as nódoas do terreno manto j

Epuriíique em tanta alteza o efpirito

3om olhos immortais.

Que faz que iea mais do que vé efcrito,

V Que a íiama qud Te acende

/Íleo, Canto alumia

;^e fe o oobre deíejo ao bem fe eftendc

;;;^e nunca vio oíentcclarodia
j

È lá vé do que bufca o natural,

ÍVgrça,a vivacor,

^Joutraelpecíe melhor que a corporal.'

Pois vósj ò claro exemplo
Devivafermofura^ .

;^cdetaõ longe cànotOj&: contemplo

Sla alma, que efte defejo fobe.Síapuraj

^ap creais que naó vejo aquella imagem,
^ue as gentes nunca vem,

>e de humanos naó cem muyta ventagem..

Que fe os olhos auíences

Síaó vem a compaíTada

Proporção, que das cores excellentés

[)epureza,êí vergonha he variada,

Da qual a Poefia que cantou

\tè aqui fó pinturas .;.;..

2om mortais fermofuras Igualou .*

Se naõ vem os cabellos

;^ue o vulgo chama de ouro j

i fe naó vem os claros olhos bellosj

)e quem cantaô, que íaó do Sol tefouro j

l íenaõ vemdoroftoasexcellencias,

\ quem diraó, que deve

lofa , & criftal, & neve as aparências

:

Vem logo a grâça pura,

Uuzaka, & feveraj

ijue he rayo da divina Fermofura,

^e na alma imprime, & fora reveíberaj

Vlli como criítal do Sol ferido, '

~)\1Q por fora derrama

l recebida flama efclarecido,

E vem a gravidade

Zova aviva alegria ...
41. Pare.

Nem outra por íer grave muyto amada*

E vem do honefto fifo

Os altos refplandores

Temperados co'o doce, 8í ledo riíoj

A cujo abrir abrem no campo as floxes i

As palavras difcretas, & fuaves, : -77

Das quais o movimento
Fará deter o vento, & as altas aves*

Dos olhos o virar,

Que torna tudo ralo,

Do quil naõ íabe o engenho divifar»

f>e foy por artificio, ou feyto a cato

:

Daprefcnçaos meneos, & a poilura,

O andarj&omoveríe,
Donde pôde aprenderia fermofura.

Aquelle naõ ley que,

Queafpira nãofey como;
Queinvifiyelíaindo, a viftao vè.

Mas para o cõpréder naó lhe acha tomo J

E que toda a Toícana Poeíia,

Que mais Febo reílaura

^

Em Beatriz, nem Laura nunca via 5

Em vos a noíTa idade.

Senhora, ó pôde Ver,

Se engenho, fe ciência, & habilidade^^

Iguais a Yofla Farra ofura der,

Qiial a vio meu longo apartamento /

Qjial em aUfencia a vejo.

Taisafasdào Defejo ao PenfamentOá

Pois Ic o deíejo afina

Hum'alma acefa tanto

Que por vòs ufe as partes da divina

;

Por vòs levantarey naõ vifto canto.

Que o Betis me ouça, & o Tibre me levante %

Que o nolTo claro Tejo,

Envolto hum pouco o vejo, & difíbnante.

U campo naõ oefmaltaó

Flores, mas ió abrolhos

Ofazemfco; 6c cuydoquelhefaltaô

Ouvidos para mi, para vòs olhos

:

Mas faça o que quizer o vil coíiume^

QueoSolqueem vòseftà,

iNa efcuridaõ dará aiais claro lume.

Mij ODÊ
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^7). Maneei deTortugal, afuspi idmn^
fart4s de excelsnPe 'F. re&ífmgi^^ f$

Mecenas/eumuyto amado,

Aqfieiíi daràS de Pindoas Moradoras,
T»ó doutas como b&Uas*

!• lorentes capcllas
;

Do triunfante louro^ oa mirto verde j

Da glorioíã palrua, que naó perde

A prerunçaóíubilmCj

Nem por força de pefoalgam fe oprime ?

Aquém traráó nas falidas deiícadaSj

Rofas a íõxa Gkjfis,

Concha* a branca Doris 9

EftaSj flores do mar j da tmt^ aqdeMaS,

ArgenteaSj rwyvas j brancaSj& amarellaS|

Com danças, & coreas

De fermoías N erey das,. & Napeas ?

Aquém foraõ o&HtrainoSi Odes, Cantos^
ErftThebas ABíphiora,

Em Lebos Ariom^ 1

Senaô á V os, por quem reftitttida

Se vè daPofia jl perdida

A honra, & gloria igualj

Senhor Dom Manoel de Port^gat?

Imiraoido o« eípritos )à paílaao%
Gentis, altos, Reais,

Honra benigoaiiláis

A roeu taó bayxo, q-uara aeloíoErígenho,

For MeceftaSíVm eelebrOj & tenho j

E facro o Nome voílbf

Farey, íe alguma coufe em vèríb poflbi,

O rudo caflto x(it\s^ que reíucka

As honras fepuítada9>

M ^lmss> já p2Uri.dâ^

Dos belicofos noííòs Lufitanos,

Pa<'a cdooito dos faturos a nnos,

t om vofco fe defende

Da Ley Letea ^ à a qiual tudo fe rende.

Na v«íta Arvôreornada de honrra,& glo*

Achou TroíiGO excelente [ri»/

A Hera floreíêntej

para a minha até aqUt de baxa eftima :

Nella para trepar^ feencofta, & aírima j

E nellafubireis

Taó alto quanto os ramos eftendeis.

Sempre foraõ Eengenhos peregrinos

Da FoitLina envejadosi

Qtie q^uanto levantados

Lmi ãeCamtei. _
Por hum braço nas afãs faõ da Fama %

Tanto por outro aquella que os deíamâ^

Co' o pefo, & gravidade^

Os oprJme,da vilneceííidadc.

Ma» altos corações dignos de Imperío^l

Que vencem a Fortuna,

Foraõ fempre Coluna
Da Ciência gentil: Otaviano^

Scipiam, Alexandre, &Graciano,'

Que vemos immortais i

E Vòs que o noíTo Século dourais.

Pois, logo, em quanto a citara fo nori

Seeftimar por o mundoj
Com íom douto, &jocundo s

E em quanto produzir o Tejo, & o DouròJ
Peytos de Marte& Febo, crefpOj & louro,

Tereis gloria ímmortal
Senhor Dom Manoel de Portugal,

O DE VIIL

Tede oT,ao Conde de RedondojentaõVittt

Hej da índia oprivilegiopara a impre/^

faõ do livro de Garcia de Horta*

quelle único Exemplo
De Fortaleza heroyca>& Oufadia^

Que mereceo no templo

Dâ Fama eterna ter perpetuo àii j

O gram Filho de ThctiS) que dez annos

Flagelo foy dós mifcrcs Troianosi

Naõ menos en finado '^" ,•

Foy nas ervas,& medica policia,

Que deftro, & coílumado

No foberboexercicioda milicia:

Afli que as mãos quea tantos morte detaí

Também a muytos vida dar puderaó,

E naó fe defprezou

AquelleferOj & indómito Mancebo»
Dasartes, queenfinou

Para o languido corpo o intoníb Febo 5

Que íe o remédio Hey tor matar podia^

Também chagas mortais curar íabia.

Tais artes aprendeo

Do femiviroMeftre, 8c douto velho,

Onde tanto creceo '

Em virtude, & em ciência, & cm coníeihoj

Qtie Telefo por elle vulnerado,

Sódellepode fer defpois curado.

Pois vos, ò excellentc,

E illuftriflimo Conde,, do Ceodado^'

Para fazer períèntc^
De
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t5e altos Hero res o Século paffado

}

E em quê bem trasladada eílà a meraoria
De voíTos Afcendentes, a honra, St gloria .-

Fofto que o penfamento
Ocupado tenhais na guerra infe/la,

Ou cg' o fanguinoleoto

Tapobrano, ou Achem, q o mar moleíla^
OuccJ* o Cambayco oculto imigo nofTo

}

Qiie qualquer delles teme o Nome voíTo

:

Favoreceya aotigua

Giencia, que jà Aquilles cftimou:

Olhay que vos obriga

O ver,ique em voíJo tempo rebentou

O furto de aquelPOrta onde florecem

Piai) tas novas, q os doutos naõ conhece.

Olhay que em voíTos annos

Huma Of ta produz varias ervas

Nos campos Indianos»

As quais aquellas douras,& portervâs

Medea, & Circe, nunca conhecerão,

Fofto que a ley da magica excederão,
E vede carregado

De annos, & traj a varia experiência,'

Huai velhoj quecnfinado

Das Gangeticas Muías na ciência^

Podaliria íurilj&rirteniveftre,

Vence ao velho Chiron, d' Aquilles MeftrCj

O qaai cílà pedindo
VoíTo favor, & ampsro, ao graõ volume,

Q-ie impreíTo à luz íaindo

Dará da medicina hum vivo lumôj
E defcubrirnos ha íegredos cercos,

A todos os antigos encubertos,

Aííi que naó podeis

Negar a que vos pede benigna aura

:

Que fe mu yto valeis

Na íanguinofa guerra Turca, & Mauráj
Ajuda quem ajuda contra amortej

E íereis femelhante ao Grego forte.

O DE IX.

Çonthua o ^.pvdindo a D. Francifco Couti-

nho omejtno^atrncintoparao MedtCQ
^ Horta,

Fogem asi rteves frias

Dds altos montes quando reverdecem

As arvores fombrias j

As verdes ervas crecemi

Eo prado ameno de mil cores tecem,

Zeíico brando efpira j

Suas fctas Amor afia agora 5

Progoe ínife ítiifpira>

E Filomela chora i

O Ceo ida freíca ter?ra fe naotora*

JàalindaCichera
Vem, do Coro das Niofas rodeada e

A branca Fafitea

Defpida, & delicada.

Com as duas irmans acom|)ânhadá.
Em quanto as Officinas

Dos CicIopa« Vulcano eftà queymandoí
Vaô colhendo boninas

As N infas. & cantando

;

A terra com o ligeyro pè tocando»

Dece doafpero monte
Diana jà caníadadaefpeffura»

Bu içando a clara fonte»

Onde por forte dur«

Pcrdeo A<3:éo a natural figura.

Aíli fe vay paliando

A verde Primavera, & o fccco Eftio t

O Outono vem entrando $

E logo o Inverno frio^

Que cambem paflarà por certo fio^

Irleha embranquecendo
Com a frigida neve o ícco monte i

E Júpiter chovendo
Tuíbâraac'ara fontCj

Temerá o mannheyroaOríontCè
Porque, enfim, tudo paíTa -,

Naó íabe o Tempo ter firmeza em nada I

E a noíía vida eícaíTa

Foge tam apreíTada^

Que quando fe começâ he acabâ jâ«

Queíe ftz dos Troyanos
Hcytor remédio, Eneas piadoío?

Confumiramte os annos,

O Ore lio cam famoío,

Sem te valer teu ouro preciofo»

Todo o cônter>tamento

Crias que cftava era ter fefouro ufenol

O fâlfo per^famento,

Que à a curta de teu dano
Do Sábio Sólon creftct» deícngano I

O betn que aqui fc alcança,

Naõ dura por poíTarite, nem por torce g

Que a bcmaventurança

Durável, de outra forte

Se ha de alcançar na vida para a morte'

Forque, enfim, nada balta

Contra o terrivel fim danõyte eternas

Nem pode a Deoía caíta

tl'^'.

Tor-
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Tornara a lu2 fuperna

Hipólito da efcura íombra Averna.

Nem Tefeo esforçado.

Ou com manha, ou com força valerofa,

Livrar podeooufado

Feritoodaeípantofa

Priíam Lctea eícura^ & tenebrofa.

O D E X.

O fíffumptõ àefta Ode^ he ejíar o 5P, enamora*

\(ío dehuafua efcravaj & negra deJmU
pandofiia fraqueza ; porque emfim

oT.erahomem^

yV quelle Moço fero
^^ Nas Feletronias covas doutrinado

Do Centauro íevero /

Cujo peyto esforçado

Com tutanos de tigres foy criado

;

Na &^o& fatal, menino
O lava a mây, prefaga do futuro j

Fará que ferro fino -*

í^aõ paífc o peyro duro
Que de fi mefmo a fi fe tem por muro.^

A carne lhe eodurece,

Porque naõfeja de armas ofendida.

Cega 1 pois naó conhece

Que pôde âver ferida

Na alma, & que menos doe perder a vida.

Que donde o braço irado.

Dos Troyanos paflava arnês, 6c efcudo,

AlliíeviopaíTado

De aquelle ferro agudo
Do menino,que em todos pode tudo^

Alii le vio cativo

Da cativa gentil que fervCi & adora j

Allile vio que VIVO

Em vivo fogo mora,

Porque de íeu Senhor avé Senhorar

Jàtomaa branda lira

Na mão que a dura Pelias meneara

}

Alli canta, &fuípira,

Naõ co&iO lhe enfinàra

O Vclhoj mas o Moço que o cegara.

Pois, logo, quem culpado

Será, fe de pequeno oíFerec ido

Foy todo a íeu cuydado j

JSIo berço inílituido

A.naõ poder deyxar de ler ferido ?

Quem logo fraco infante,

Deoutre raais poaeiolo foy íogey to ,'

Lms ãeCamoeT,

E para cego amante

Deídeo principio fcytoí

Com lagrimas banhando o tenro peyto?

Se agora foy ferido

Da penetrante ponta, & força de erva j

E fe Amor he lervido

Que firva á alinda ferva.

Para quem minha Eftrella me referva 5

O geíto bem talhado >

O ay rofo meneo, & a poftura ;

O roílo delicado,

Que na vifta figura

Queíeenfinapor arte a Fermofura:

Como pôde deyxar

De render a quem tenha entendimento ?

Que quem naõ penetrar

Hum doce gefto atento,

iNlaô lhe hc nenhum louvor viver ifento»

Aquelles cujos peytos

Ornou de altas ciências o Deftino

Se viram mais íogeytos

Ao cego, & vaô Menino,

Arrebatados do furor divino»

O Rey famofo Hebreo,

Que mais que todos foube, mais amou ji

TantOj que a Deos aiheo

Falfoíacrificou*

Se muyto íoube, & teve, muyto errou.]

E o gram íabio,que enfina,

Paííeando, os fegredos da Sophia^

A a bayxa concubina

Do vil Eunuco Hermia,

Aras ergueo,que aos Deofes fó devial

Aras ergue a quem ama

O Filofofoinfigne namorado

'DòtÇt a perpetua Fama,

E grita que culpado

Da leia divindade he acufado*

Jà foge donde habita j

Jà paga a culpa enorme com deíterroj

Mas, ò grande deídita i

Bemmoftra tamanho erro.

Que doutos corações naõ faõ de ferro.

Antes na altiva mente,

No fútil fágue^ U engenho roais perfeyÉoJ

Ha mais conveniente,

E conforme fogeyto,

Onde fe imprima o brado, & doceeíFeytoJ

ODE
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ODE XI.

O ârgumeuto deííãifaõ os amores de 'Peleo

com Thetys, 6? como ellaje lhe rendeo,\

& tiveraõ o forte Achilies,

Naquelle tempo brando
Emque le vè do mundo a fermofura,

Que Thetis defcaaíando

De leu trabalho eílà, íermofa, & pura,

Canfava Amor o peyto

Dorruncebo Peleo, dehum duroafFeyto.

Com imperofuírçofo

Lhe avia já fugido a bella Ninfa,

Qj-iando no tempo aquofo

Noto irado rebolve a clara linfa,

Serras no mar erguendo

Que os cumes das da terra vaõ lambendo,
Eíperava o mancebo.

Com a profunda dor que na alma fcnte,

Humdia,em quejáFebo .

Começava a moílrarfe ao mundo ardente,

Sokandoas tranças deouro
Em que Cliciede amor faz feu tefouro.

Era no mez^que Apolo
Entre os irmãos celcltes paflao tempo:

O vento enfrea Eolo,

Para que o deley toío paííatempo

SeJaquietOj & mudo

;

Qiieatudo Amor obriga, 6c vence tudo,

Oluminoíodia
Os araorofos corpos defpertava

A a cega idolatria

Que ao peyto mais contenta, & maiç agrava*,

Onde o cego Menino
Fa? que os humanos cream que he divino :

Qaandoa fermofa Ninfa,

Coin rodo o ajuntamento venerando,

Na criftaUna linfa

O corpo criítalinoeílà lavandoj

O qual nas agoas vendo,
Isl elle, alegre de o ver fe eftà revendo.

O peyto diamantino

Em cuja branca teta Amor fe cria j

O aefto peregrino,

Cuja prefença toi na a noyte emdia $

A gracioía bocca

Que a Amor com íeus amores aiais provoca.

Os rubis gracioíos j

As perdas que eícondem viva&rofas

Dgs iardms deleytofos

Luís de Camães', ^^
Qiie o Ceo plantou em faces faS fer mofas j

O n-anfparente collo.

Que ciúmes a Daphne faz de Apolo,
O íucil movimento

Dos olhos, cuja vifta a Amor cegou $

A A mor, que com tormento
Gloriofo, nunca delles fe apartcu.
Pois elles de contino

Nas meninas o trazem per mesino.
Os fios derramados

De aquelle ouro,q o peyto mais cobiça,

Donde Amor enredsdos

Os corações humanos traz, & atiça j

E donde com defejo

Mais ardente começa a ferfobejo,

O Mancebo Peleo,

Que de Neptuno eftava aconfelhado,
Vendo na Terra o Cto
Em cam belia figura trasiadadoj

Mudo hum pcuco ficou,

Porque Amor logo afalla lhe tirou.

Enfim querendo ver

Quem tanto mal de longe lhe fazia,

A vifta toy perder,

porque de puro amor amor naõ via:

Viofe afli cego, & mudo,
PoraforçadcAmorjque pòdetudo.

Agora fe aparelha

Para a batalha^ agora remetendo j

Agora feaconfelha,

Agora vay, agora eftà tremendo.

Quando jade Cupido
Com nova (etao peyto vio ferido.

Remete o moço logo

Para onde eftava a chaga fem foflego

:

E co'o fobejo fogo

Qijantomais perto eftava,entaõ mais cego «

E cegOj & c'hum (ufpiro,

Na ferinofa DonzelU emprega o tiro.

Vingado afll Peleo,

Nactodefteamorolo ajuntamento

Oforte LariíTeo,

De ftruiçaó do Frigio penfamento^

Que pornaõ íer ftrido

Foy nas agoas Eftigiss fomniergido.

ODE
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Fará por coda parte movimento,

ODE XIL Leyhe da Natureza

Mudar íe delta forte o tempo leve ;

©ueyxa-/e o T. de que havendo variedade Sucederá a bellcza

nos temposj naõ via nenhuma no disfa^

vor, quefempre experimentava

dejua querida

JA a calma nos deyxoa

Sem flores as ribeyras deleytofas j

Jà detodofecou
Cândidos hrics, rubicundas roías:

Fogeni do grave ardor os paflarmhos

Para o íombrio amparo de ícus ninhos.

Menea osdtos freyxos

A branda viração, de quando em quandoj
Ede entre vários feyxos

O liquido criftal fae murmurando i

As gotas que das alvas pedras faltam,

O prado, como pérolas, efmaltaó,

f Da ca^a j á can íada

Bulca a caíla Titânica a eípeíTurai

Onde á a fombra inclinada

Logre o doce repoufo da verdura :

E fobre o feu cabeilo ondado, & lo aro,

Deyxe cair o bofque ofeu cefouro,

O Ceo d^íempedido
Moftrava o Lume eterno das Eftrellas i

E de flores véftido

O campo, brancasj roxas, & amarellas.

AlegreobofqOs tinha, alcpre o monte,

O prado, o arvoredo, o rio, a fonte.

?fe' Porém como o menino
Que a Júpiter por a Águia foy levado^

No cerco criílalino

For do Amante de Clicie vifitado,

O bofque chorará, chorará a fonte,

Orioj o arvoredo, o prado, o monte,

O mar, que agora brando

He das Nereydas cândidas cortado,

Logo fe irà moftrando

Todo em crefpas efcumas empolado

:

O íoberbo furor do negro vento

^
Da Primavera o fruto j a elle a neve

;

E tornar outra yez por certo fio

OutonOj Inverno, Fnmavera, Eftio.

Tudo, enfim, faz mudança,
Qi_iaato o claro Sol vè, quanto alumia
Nam íeacha fegurança

Em tudo,quanto alegra o bello dia :

Mudamíe as condições, mudafe a idade,

Abonança, os ellados, & a vontade.

Sòínente a minha imiga

A dura condigam nunca mudou j

Para que o mundo diga

Qiie nella ley tam cerra fe quebrou :

Em naó verme el\la fó fempre eílá firme,

Ou por fugir de \fnor, ou por fugirme.
Mas jàíofrivel fofô

Que em matârmc ellaíó moftre firmeza.
Senso achara agora

Também em mi mudada a natureza:

Pois fcaipre o coraçam tenho turbado.
Sempre de eTcuras nuvens rodeado.

Sempre expnmento os fios

Que em contino receo Amor me manda

;

Sempre os dous caudais nos
Que em meus olhos abrio que nos feus anda
Correm, fem chegar nunca o Veraô brado
Que tamanha aíperezavà mudando,
O Sol ícreno, & puro,

Que no fermofo rofto refplandece,

Envolto em mantocfcuro
Dotrifte eíquecimento, naó parece;
Deyxandoem triílenoytea trifte vida,
Que nu rica de luz nova hc focorida.

Porém,fLJa o que for $

Mudeíepor meu dano a natureza j

Perca a inconltancia Amor

;

A Fortuna inconftante ache firmeza:

Tudo mudável feja contra mi^
Mas eufirmeeflareynoqueempreudi.

SEX'
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SEXTINA I
fo/Iojà of.no ultimo âefua Vtda.defenganado canta ajuadefgraca.lmlrado ainda de

naõ Ver aquelles olhos, de quefempre de/eJaVa jer Vifto,

Fogerae prouco a pouco a curta vida,

Seporcafo hc verdade que inda \\wo^

Vayfeme o breye tempo d'<inte os olhos j

Choro por o paílado j & em quanto failo

Se me paíTam os dias paíTo a paíío.

Vayíerae, enfim, aidade,6í fícaapena.

Quemaneyraram afpera depena!

Pois nuDca hum'hora vio tam longa vida

Em que do mal mover fe viíTe hum paflo.

Que mais me monta íer morto que vivo ?

Para que choro, enfim ? Para que fallo,

Selqgrarmenaõ pude de meus olhos?

O ! fermofos, gentis, & claros olhos,

Cuja aufencia me move a tanta pena,

Quanta fenaõ cóprende em quãto fallo

!

Se no fim de tam longa, & curta vida^

DevósmeinflamaíTe indaorayovivo,

Por bem teria todo o mal, que paíTo.

Vias bé fey que primeyro o eftremo paflb

Me hade vir a cerrar os triíles olhos,

Que Amor me moftre aquelles por qué vivo.

Teftemunhasferaõa tinta, Sc pcna^

Que eícrcvéram de taó moleíta vida

O menos que paffey, & o mais que fallo»

O i que naó íey que eícrcvo, nem q íallo j

Pois fede hú peiifamêtoem outro paíTo^u ,

Vejo rara trífte género de vida, , *

Que le lhe naó valerem tantos olhos,

Naõ poflbimagioarqualfejaapena
Que cila pena traslade com que vivo.

Na alma tenho contino hum fogo viyo.

Que fenaõ rcfpirafle no que fallo,
, uíiíí .

Eftariajà feyta cinza a pena,: ? ^r 5?? --

Mas fobre a mayor dor q foíro, & paíToi

O temperam com lagrimas os olhos,
Comque,fefoge, naó fc acaba a vida.

MorrcJoellou na vida,& em morte vivoj
Vcjoíèm olhos , & íenj lingoa fallo j

£ juíítanaenic paílo gloria, &: pena.

II»íParc.

SEXTINA ir.

^eyxafe o T, do agrado dos olhos deftia
queridaj^ueforaõ a caufa de ellefer.

der a vijta^ ou tnteyreza dosfeus,

A culpa de meu mal fó tem meus olho?,

Pois q dèraõ à A rror entrada na a.ma.
Para que perde/Te eu a liberdaie.

Mas quem pôde fugir a huma brandura,
Que deipois de vos pòr em íanios males
Dà por bens o perder por ella a vida i?

AíTaz de pouco faz quem perde a vida »
Por condição taó dura, & brandos olhos."
Pois de tal calidade fam meus males

Que o mais pequeno delles toca na alma,
Nam íe engane com moítras de brandura
Quem quizer coníervar a liberdade.

Roubadora hc de toda a liberdade^ "

(E oxalá perdoaíTe á a triíle vida í^
Èíla que o falfo Amor chama brandura.'

Ay, meus antes imigos, que meus olí es
Que mal vos tinha feyto cila voíTaalraa,

Para vós lhe fazerdes tantos males ?

Creçaõ de dia era dia embora os males

;

Percafe embora a antigua liberdade
j

Transtorn>cfeem Amortfta triftealmaj
Padeça embora eíla innocénte vida j

Quebémc pagaótudo eílesmeus olhos
Quando de outros, fe os vê, vem a bpandura.
Mas como nelles pódc avcr br andura,

St caufadores faó de tantos males ?j

Engano foy de Amor, porque nuus olhos
Deííem por bem perdida a liberda Je:

Jà naõ tenho que dar fenaõ a vida, . 5

Se a vida ja naó deu, quem jà deu a alroa.^

Qiie Pôdejá efperarq liem a fuaalma
Cativa eterna fez de hum a brandura . ..-:^

Que quando vohdà moítedizq he vicia?

Forçado me he gritar ntítes meus males.

Olhos meus: pois por vòs a liberdade
Perdi, de vòs me queyxarey, meus olhos.

C.horay, meus oihos, íépre os danos da al-

Pois dais a liberdade a tal brandura [ma
Que para dar roais males dàmm vida.

N -
--
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S E X T I N A IIL SE X TINA IV.

\

Lamenta oT. a duração ds fua viéttifet»

a vijta dejua querida.

O! triíte, ó tenebfoío, ò cfliéí dia*
' .

Amanhecido íó para meu dano!

PuJeftcfhe apartar de âqueliavifta

õPòr quem vivia com meu mal contente?

Ah Ue o lu premo foras delta vida

!

Que em tile começara a minha gloria.

Mas como eu naõ naci para ter gloria,

Senaò pena que creçâ cada dia,

^ Ceo me eltá negando ò fiffl da vida,

Por que naõ tenha fim coaiGllaô dano:

Para que nuoca poíTa fer contente

Da vslla me tirou aquelíá Vifta.

Suave, deleytofa, alegre viftâ

Donde petídia toda â rtilnha gloria»

Por quem na mór trifteza tuy cofttentgf

Quando íerà que veja aquelle dia

Em quedeyxe devef taõ grave dano /

E em que me deyXe taÕ penofa vida ?

Como delejarey humana vida

Aufeote de huma mais que humana viftai

Que tao gloriõlo me fazia o dano

!

Vejoo meu dant) fetti â fua glotia j

A a minha noyte falta jâ feu diía

:

Trifte tudo fe vé, nada contente.

Pois iíem ti já naó poíTo lertíontenteí

M Ipolíodèfej arfem ti â vida:

Sem ti jàvet naõ poílo claro dia:

Naó poíTo fem te verdefejar vifta:

Na tua vifta íó íe via a gloria.*

Niió ver a glória tua he veí meu dand.

N^ill via hiayor gloria que meu dano

Quandodo dano meu eraS contente >*

Agora me he tormento a mayot gloria

Que pôde pormeterme Amor na vida,

Pois cor nafce naõ pôde i a ftiinha viíla,

Que<ó na tua achava aluzd0 dia»

€ pois de dia em dia crece o dano.

Nem poflo Tem cal vifta fer contentle,

Sácom perder a vidaftcharey gloria.

§uexa-Jít o í*. de que a vidatanto lhe durt-^

em ejiafemja aujencia da vtjta do obje^

^^ãodejeuamor.

Sempre me queyxarey defta crtie^a

Que Artiox ufou comn;,o,quaado océpo»

A peíar de meu duro, & tnfte Fado,

A meus males querií dar remédio.

Em apartar de mim aqurlla vifta

Por quem me contentava a cnfte vida.

Lsvárame,oxalá,tras ellaa vida.

Para que naõ fentira efta crueza

De me ver apartado de tal vifta,

E praza á Deos naó veja o próprio tempo

Em mij fem efperança de remédio,

A defeíperaçaó de hum tnfte Fado.

Porém já acabe o trifte, & duro Fado, .

Acabeo tempo já taó trifte vida

Que em fua morte fó tem íeu remédio»

O deyxarme viver hesnòr crueza

Poisdeíeípcro já de em aigum tempo

Tornar a ver aquella doce vifta.

Duro Amor, fe pagava fó tal vifta

Todo o mal que por ti me fez meu Fado^^'

Porque quizefte que a leva (Te o tem po ?

E também íe o quizefte, porque a vida

Me dcyxas para ver tanta crufza.

Quandoem naó vella fo vejo o remédio ?

Tu íóde minha dof eras remédio, ^í

Suave, deleytofa, & bcUa vifta.

Sem ti, que poíTocu ver fenão crueza ?

Sem ti, qual bem me pôde dar o fado

Se naó he confentir que acabe a vida ? íJ|

Mas elle delia me dilata o tem po. A
Afãs para voar vejo no Tempo

Que eom voar a muytos toy remédios

E fó naó voa para a rainha vida.

Para que a quero eu fem tua vifta ?

Para que quer também o trifte Fado

Que naõ acabi o Tempo tal crueza ?

Naó poderáó fazer crueza, ou tempo,

Força de Fado, ou falta de remédio^

Que effa vifta we fcqueça em toda a vida.

• J^.â ". BIE-
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ELEGIA I
Compara âfú o f.aluafortuna ade Ovídio, porque ambos foraõdelienados porcaufaãe

duas Senhoras Talacianas.

OSulmonenfe Ovídio defterrado
Na afpereía do Ponto, imaginando

Verfede feus Penates apartado.-

Sua cara roolherdcfamparando.
Seus doces filhos, feu contentamento

>

De íua Pátria os olhos apartando :

fe~ Naô podendo encubrir o íentimento,

Aos montes jàj jáaos riog fe queyxava.
De íeu crcuro, & trifte nacimento.

O curfodas fiftrellas contemplava,
Ea queila ordem com que diícurria

O Cco, &o Ar^ &aterrra donde eftava.

Os peyxes por o mar nadando via,

As feras por o monte, procedendo
Como o feu natural lhes permitia.

De fuás fontes via eftar nacendo
Osíaudofcsrios decriftal,

A a fua natureza obedecendo.

Afli fó de feu propio natural

Apartado fe via em "terra eftranhaj

k cuja triftc dor naô acha igual.

Sò íua doce Mufa o acompanha,
Nos íoydofos verfos que efcrevía,

£ nos lamentos com que o campo banha,
Deíla arte me figura a fantafia.

^ vida com que morro, defterrado
Do bem que em outro tempo poíTuia.

Aqui contemplo o gofto já paffado,

iue nunca paíTará porá memoria
Pequem o traz na mente dibuxado.
Aqui vejo a caduca, & débil gloria

)efenganar meu erro co'amudança
^le faz a frágil vida tranfitoria.

Aqui me repreíenta efta lembrança
^uaõ pouca culpa tenho, & me enftriftece
f er fem ra7aô a pena que me alcança.
Qeie a pena que com cauía fc padece,

i caufa tira o fentimento delia
}

/Ias rauytodoe a que fe naó merece.
Quando a roxa manháa, dourada, & bella,

Lbre as portas ao Sol, & cae o orvalho,
coma a feus queyxumes Filomela

j

Eílccuydadoqueco' o fono atalho,
-m fonhosme parece^ que o que a genes
lí. Pare.

Porfeudefcaníotem medi trabalho;
E defpois de acordado cegamence

(Ou, por melhor dizer, defacordadoj'
Que pouco acordo logra hu deícontentej
De aqui me vou, com paífo carregado,

A hú ouceyro erguido, & ajii me aílento.
Soltando toda a rédea a meu cuydado.

Defpois de farto jâ de meu tormento,
E/lendo eítes meus olhos faudoíos
A a parte donde tinha o peníamento.
Naõ vejo fenaó montes pedregoícs,

Ê fera graça, ^ km flor, os campos veio.
Que já floridos vira, & graciofos.

Vejo o puro, íuave, & rico Tejo,
Com as concavas barcas, que nadando
Vaó pondo em doce effeyto o feu deíejo:
Humas com brando vento navegando ^

Outras com leves remos brandamente
As cMftalinas aguas apartando.

Dealli fallo com a agua que naô íence
Com cujo fentsmenro eíi a alma fay
Em lagrimas desfeyta clarr mente.
Oi fugitivas ondas, efperay

:

Que pois me naô levais em companhia.
Ao menos eftas lagrimas levay.

Arè que venha aqueile al-gre dia
Que cu và onde vòs ides, hvre & ledo,
JVias tantotempo, quem o paflaria »

Naõ pôde tanto bem chegar taó cedo

:

Porque primeyro a vida acabará,
Qijefe acabe taõ afpero degredo.
Mas eíía trifte morte que viiáj

Se em taõconrarioefladomeacabaíre,
Efta alma aíli impacientes donde irà ?

Que fe á as portas Trataricas chegaíTe,
Temo que tanto mal porá memoria
Nem ao pàííar do Lece lhe pâflafle.

Que fe a Tântalo, & Ticio for nororía
A pena com quevsy^ & que a atormenta^
A pena que là tem teraô por gloria.

Eíía imaginação^ enfimjireaurrenta
Mi! magoas no fentido, pcrque ávida
De imaginações triftes íe contenta.

Que Puis de todo vive C(í>£jJurnida,

NiJ
~
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''' w



loo Rifnas do Grande Zuu de Camões.

Porque õ mal que poíTue fereíuma, A vezes cuydo em nmi, fe a novidade.

Imagina na gloria polluida.

Acè que a noy t« eterna me confumai

Ou vtfja aquelle dia defejado

Em que a Fortuna faça o que cofturaa ;

Sc nella ha hi mudaria hum trille eííado.

E L E G I A II.

Ji D. António âe Noronha efiando o T, def

terrado em Ceuta^ efcreve as iriflezas

que no dito dejierro exprtmentava,

Aquella que de amor defcomedido

Por o fermoío moço íe perdeo,

Que íó por fi de amores foy perdido .*

E eftranhezadas conías,com a mudança,
'

Poderiaõ mudar huma vontade.

E coroiíto figuro na lembrança

h nova terra> o noyo rrato humano,

h eftrangt yra progcnic, a eRranha ufànça.

Suborne ao monte>que Hercules Tebano
DoaltilliiToCalpe dive-iio,

Dando caminhoao mar Medíterrano.

De alh eftou canteandoadoade viò

O ponardas Hefperidas matando

ASerpe, qviealeu paííorefiílio.

Eftoumeem ovíra parte íiguiando

O poderoío Anteo, que derribado

Mais força le lhe vinha acrccentando.

Porém do Hercúleo braço íojugadOj

Defpois quea Deofaem pedra a converteo No ar deyxandoa vida, naõ podendo

De íeu humano gefto verdadcyro

A ultima voz íó lhe concedeo.

AíTí meu mal do propio fer primeyro,

Outra coufa nenhuma me confente,

Que efte canto, que efcreveo derradeyro.

E, fe huma pouca vida eftando aufence

Medeyxa Amor, he porque o penfamento

Sinta a perda do bem de eftar prefence.

Senhoreie vosefpantao íofrimento,

Que tenho em tanto mal para eícrevelo^

Furto efte breve efpaço a meu tormento.

Porque quem tem poder para íofrelo.

Sem fe acabar a vidaj com o cuydado,

Também rerà poder para dizelo.

Nem eu eícrevo hum mal já acoftumado,

Mas na alma minha trifte, & faudofa,

A íau Jade efcreve» & eu traslado.

Ando gaftando a vida trabalhola,

E eíparzindo a continua foidade

Ao longo de humaprayafoidofa.

.
Vejodo mar a inftabilidade,

Como com feu ruido impetuofo

Retumba na mayor concavidade.

De furibundas ondas poderofo,

Na terra, a feu pefar, eílá tomando

Lufarem quefeeftendacavernolo.

filia» como mais fraca, lhe cftá dando

As concavas entranhas onde efteja

Sempre com fom profundo fuípirando,

Atovdaseftascoufâs tenho enveja

Tamanha, que naõ ley determinarme»

Por ma(s aetern>inado que me vcj<i.

Se quero em tanto mal defcfprarme,

Naò podo, porque Amor, & ííiudade,

Nt^m licença me daõ para matarme.

i

Dos focorrosda máy íerajudado.

Mas nem com ilto, enfim, q eftou dizêdo,

Nem com as armas taõ continuadas.

De amorolas lembranças me defendo.

Todas as coufas vejo demudadas,

Porque o tempo iigeyro naó confente

Qj.ie eftejaó de firm^-za acompanhadas^

Vijáquea Primavera de contencCj

Em variadas cores rtveftía

O monte, o campo, o valle, alegremente.

Vi já das altas aves a armonia

Qiie atè duros penedos convidava

A algum fuave modo de alegria,

Vijà, quetudo, enfim, me contentava

Eque, demuyiocheo de firmeza,

Pium mal por mil prazeres naõ trocava.

Tíil metem a mudança, &í eftranheza,^

Que íe vou por os prados, a verdura

Parece que íe feca,de trifteza.

Mas iftohejácoftuoDe da ventura ;

porqueaosolhosque vivem deícontenteSj, •

Defcontente o prazer ítí Ihehgura.

O! graves, 6c iníofrrveys accidentes

De Foruna, & de Amor ! Qae penitencia

Taõ grave dais aos peytos inocentes í

Naõ baftaexaminarme a paciência

Com temores, & falias efperaoças.

Sem que també me tente o mal de aufencia?

Trazeys hú brando efpiriro cm niudáças;.

Psra que nunca polTa Cr mudado

De lagrimas, íuípiros, íà lembranças.

E íe eíliver ao mal acoítumado.

Também no mal n lõ coníentis firmeza^

Para que nunca viva defcaníjdo.

Já quieto me achava com a criftsza,

Eallí
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E a lli niõ me faltava hum brando engano,

Que ciraíTedefejos da fraqueza.

Mas vendoaje enganado eltar ufano,

beu à a roda a Fortuna, & deu commigo
Onde de novo choro o novo dano.

Jà deve de baftar o que aqui digo.

Para dar a entender omaisquecallo,

A quem jà via uó afpero perigo.

E fe nos brandos peytos faz aballo

Ham peyto magoado, Si defcontente,

Que obriga a quem o ouve a confolallo }

N aõ quero mais fenaó que largamente,

Senhor me mandeys novas deíTa cerra,

Que alguma dellis me fará contente.

Porque fe o duro Fado mcdeíterra

Tanto tempo do bem, que ò fraco efprito

Dcfamparea priíam onde íe encerra

Ao {oradâ5 negras aguas de Cocito,

Ao pè dos carregados arvoredos,

Cantarey o que na alma tenho eicrito

E por entre efles hórridos penedos.

Aquém negou inatura o claro dia.

Entre tormentos aíperos, ôc medos j

Com a tremula voz,caníadaj & fria,

Celebrareyogeftoclaro, & puro^

Que nunca perderey da fantafia,

O MufiGodeTracia jà feguro

De perder fua Euridice, tangendo

Me ajudará ferindo o ar efcuro.

As namoradas fombras revolvendo

Memorias do paíTadojmeouvifáõ i

E com feu choro o rio irá crecendo,

Era Salmonèo as penas faltaráõ,

E das filhasde Belo luntamenie

De lagrimas os vafos íe encheram.

Que íc Amor naô fe perde em vidaauíéCe,

Menos íe perderá por morte efcura :

Porque, enfim, a alma viye eternamente j

E Amor he eíFcyco da alma,&: ícmptc dura.

ELEGIA III.

Em Goa efcremo »T. efta Elegia, contando

nel/a os fentimentos da partida de ToY-

tugaiy &/ui'u'iage,& de huma tro-

menta que Ihefobreveyo no mar.*

OPoetaSimonidesfallando
Co' o Capitão Temiftocles hum dia.

Em Cl uias de ciência praticando j

Huír/arte fingular lhe prometia,

Que entaô compunhaj com que lhe enfinaíTe

Luís de Camões^, loí

A lembraríe de tudo o que fazíâ^

Onde taõ íutis regras lhe tr oítralTé,

Que nunca lhe paííaííem da memoria
J

Em nenhum tempo as coufas que paílaiTe,

Bem merecia, certo, fama, & gloria,

Qiiem dava regra contra o efquecimento

Que íepulca qualquer antigua hiítoria.

Mas o Capitão clarO, CUJO intento

Bem diíTerence eft&va, porque avia.

Do paliado as-íembranças, por tormento j

Oi iluííreSimonides[deziaj

Pois tanto em reu engenho te coníias^

Que moííras a a memoria nova via
>

Se me deíTes hum'arte, que em meus dias

Menaó lembraffe nada do paílado,

O quanto melhor obra me farias!

Se eíleexcellence dito ponderado

Foííe por quem fe viíTeeííar aufente

Em longas efperanças degradado %

O como bradaria juílamente,

Simonides inventa novas artes,

Naõmidas opaíravloco'oprelence!

Qiiefe. he forçado andar por varias parteS

BufcandoaavidaalgG defcanfohonefto,

Que tUj Foi-tuna injuíla, mal repartes

;

E fe o duro trabalho, he maniteíto

Que por grave que fcja ha de paíTarfe

Com animofo efprito, & ledo geílo ;'

De que ferve à as peíToas o lembrar fc

Do que fe pafTou já, pois tudo paíTa,

Senaõ de entriíleceríe^ & magoarfe ?

5e em outro corpo hum'alma fe trafpaíTâ>

NaÓGomo quiz Pitágoras na morte,

Mas como o quer Amor na vida efcaíía

;

E feeíleamorno mundo cílà de forte.

Que na virtude fó de hum lindo objtfto

Tem hum corpo fem alma vivo^ & forte

»

Onde efteobjedo falta, que hedefefto

Tamanho para a vida que já nella

Me efta' chamando à a pena a dura Alcdo §

Porque me naó criara a minha Eftrella

Selvático 00 mundo, & habitante • •r

NaduraScitia, & nomaisdurodella?

Ou no Càucafo horendo fraco Infante,

Criadoao peyto de huma tigte Hircana^'

Plomem fora formado de dismante.

Porque acerviz ferina, & inhumana

Naô íometéra ao lugo, U dura ley

De aquelle que dá vida quando engana.

Ou em pago das aguas que eftiley.

As que pafley do mar, foraõ do Leie^

Para que me efqueccra o que paíTey,

Pofi

laiH! ffinil'
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Porque o bé que a erperança váa promete^

Ou a morte o eftrova, ou a mudança,
Que hc mal q hum*alma em larimas derrete,

Jà, Senhor, cairá como a lembrança
l^o mal do bem paíTadobetrifte, Sidura,
Pois nace adonde morre a efperança.

E fe quizer íaber como fe apura
Em almas faudolas> naõ fe enfade
De ler tâó longa^ & mifera eícritura.

Soltava Eolo a rédea, & liberdade
Ao manío Fâvonio brandamente,
E eu a tinha já folta àa faudade.

Neptuno tinha poito o feu Tridente j

Aproa a branca ekuma dividia,

Gom a gente marítima contente,

O Coro das Nerey das nos feguia

}

Os Ventos, namorada Galatca
Coníigo folTegados os movia.

Das argênteas conchinhasPanOpea
Andava por o mar fazendo molhos,
Melanto, Dinamene, com Ligea.

Eu trazen^do lembranças por antolhos.
Trazia os olhos na agua foíTegada,

Eaagua fem fóííego nos meus olhos.

Abemaventurança já pâíTada^

Diantedemi tinha taó prefénte.

Como fenaõ mudaíTe o tempo nadaj
E com o gefto immoro, & defcontentei

Chumfufpiro profundo,& mal ouvido.
Por não moftrar meu mal a toda a gente j

Dezia .•ó claras Ninfas 1 feoícntido
Enxpuro amor tiveftes, & inda agora
Da memoria o oaõ tendes elquecido j

Se por ventura fordes algum'hora
Adonde entra o graó Tejo adar tributo

A Thetys, que Vós tendes por Senhora j

Ou já por ver o verde prado enxuto.
Ou já por colher outro rutilante,

Das Tagicas áreas rico fruto j

Nellas, em verfoeroico, & elegante,

Efcrevey com huma cocha o q em miviíkS}
pode fer que algum peyto fe quebrante.

E contando de mi memorias triftes.

Os Paftores do Tejo, que me ouviaõ,
Ouçaõ de vós as magoas que me ouviftes,

Elias, que já no geíto me enrendiaõ.
Nos meneos das ondas me moílravaõ
Que em quanto lhes pedia coníentiaó.

Eitas lembranças que me acompanfaavaõ
Por a tranquilidade da bonança.
Nem na tormenta trifte me deyxavaõ.

Porque chegando a© Cabo da Efperança,

Lttls de Camief,
Começo da íaudade que renova,

Lembrando a longa, 6c aípera mudança

:

De bay xo eftatido ja da Eftrella nova
Qt»e no novo tiemisf^irioV^fplandece,

Dando do (egundo axe certa prova 3

Eis a noyte com nuvens íeefcurecci

Do Arfubiiamente foge o dia 5

Etodo o largo Oceano íc embravece.

A maquina do mundo parecia

Queem tormentas fe vinha desfazendo i

Em ferras todo o mar feconvercia.

Lutando Boreas fero, &, Noto horrendo
Sonoras tem peftadeslevantavaô.

Das nãos as vellasconcivas rompendo.
As cordas co'o ruide aíTuviavaõ

j

Os marinheyros, j á deiefpefados,

Com gritos para o Ceooar qualhavaÕ,
Os rayos por Vulcano fabricados.

Vibrava o fero, 6c afpero Tonante,
Tremendo os Poios ambos deaíTombrados^J
Amor alii, raoftrandofe poífante,

E que por algum medo naõ fugia,

Mas quáto mais trabalho raaisconíbnrcj
Vendo a morte preíente, cm mi dezia j

Sealgum*hora, Senhora, vos lembraife.

Nada do que paíTey me lembraria.

Enfim, nunca ou\^e coufa que mudaíTe
O firme amor incrinfeco de aquelle

Em quem alguma vez de fiíoentraflfe.

Humacouíaj Senhor, por cerca alTelle,

Que nunca Amor fe afina, nem feapura
Em quanto eftà prefénte a cauía delle.

Defta arte tne chegou minha ventura
A efla defejada, & longa terra,

De todo pobre honrado fepultura.

Vi quanta vaidade em nos fe encerra.'

E nos propios quam pouCa j contra quena
Foy logo neceííario termos guerra,

Huma ilhaqueo ReydePcrcàtem
E que o Rey da Pimenta lhe tomara,
Fomos tomarlha, U fucedeonos bem.
Com huma groífa armada, que juntara

O Yiío- Hey, de Goa nos partimos
Com toda a gente de armas que fe achara.
Ecom pouco trabalho deftruimos

A gente no curvo arco exercitada ;

Com mortes, com incêndios os punimos.
Era a Ilha com aguas alagada.

De n)odo que fe andava em alniadiasi

Enfim, outra Venc ja trasladada.

Nella nos detivemos fósdous dias,

Que foraó para alguns os dcuadeyros,

Pois



'ois paíTàraõ de de Eftígé ás ondas frias.

Qiie eftes hõ os remédios verdadeyros

^le para a- rtda eltaõ âparelhados-

ios que a querem ter pGt cavallcyros.

O ! lavradores bemaventuradoSi

e conhecem feueoncentamencoj

iomo vívetn no campo foflegados

!

Dàihes a juíia terr* o mantimento j

)arnes a fonte clara da agua piíra,

(1 unçrem fuás ovelhas cento a cento,

Naó vem o mar irado a noyce efcur»,

'or ir bti-fcar a pedra do Oriente

;

slaó temem o furor da guerra áuti.

Vfve hum com fuás arvores contente^

iem lhe quebrar o fonorepoufado

i gram cc».biça de ouro reluzennc. '

Se lhe falta o veílido perfumado,

i cfa fermoíacor de Aflíria tirato,

L do» loFçays Atâl»eo&kvra4a:

genaõ te*) as deliciasde Corinto,

í, íe de Pario os mármores lhe faltaó,

3 piropo, a efmeralda, & ajacinto;

Se íuas caías de ouro naõíe efmaltaõ^

Lfmaltaíelhe ocampo de mil flores,

3nde os cabritos fcus comendo íaltaó.

cAlli lhe moftra ocampo varias cores 5

i^êfe os ramos péder com co' o fruto ameno
\lliíeafin4ocânj[odos Paftoreí.

AKi cantara Títiroi & Sileno ;

ínfiHii por eftas partes caminhou

Ifãa juáiça para o Ceo fereno,

Ditoío fcja aquelle que alcançou

>oder tiver na doce companhia

Das manfasovclhinhaSiquecriou,

Efte, bem facilmente alcançaria

Vs Câufas naturays de coda coufa

;

líomo íegèra a chuva, & neve fria.

Os trabalhos do Sol, que naõ repoufâ

;

l porque nos dà a Lua a luz alhea

ietc^hernos de Fcbo os rayos oufa.

E como taõ deprcíTa o Ceorodea j

i corríohumíó os outros tra2 configo;

i íe he benigna, ou dura Citerea. >i .

;

Bem mal pôde entender ifto que digO>

;^uãhadeandaríeguindoo fero Marte,

;^ue lempreos olhos tmzem feu perigo.

Porém íejr», Senhor, de qualquer arte,

Pois polto que a Fortuna pofla tanto

[^«c taó longe detodoo bem me aparte>

Naò poderá apartar meu duro canto

Defta obrigação fua, em quanto a Morte]

Me naõ entrega ao duro Radaânanco -, ^

Sepafa tníieihaít^õlêd^fortôi

E L E G IA IV.

jíT). LeonisTertyraGovernaJar de Malaca^

fertende o'P.cjne aceyte hum livro^qúe-

'^í^eáh de Magalhães Gàndabo lhe

dsdíca dtíihijtoriadoBrafU, •

E pois que Magalhães ceve tecida

A breve Hiítoriafua, que illuitrafrc -

A cerra Santa Gruz, poãcoíabida.

:

Imagina-ndt) a quem adedicajfc,

Ou Gom' cujo favor dei. Hdtria

$€Ut Livro deaj^gum Zoyloque ladra-íTe

:

Tendo nifto ocupada a fantafia,

Lhe fobreyeyo hum fono repoiííado,

Ancei que oSol âbriíle o claro dia.,

Em fonhos lhe aparece todo armado
Marte-, brandin-do-a lança furioíaj

Com que fez quem o yio todo enfiado,

Dizendos em voz pefad-a^ & teraerolaí

Naó he juíto qu« a outrem fe offereça

Obra aigumat que poffa ferf moía,

Senaíõa quem por armas refplandeça

No largo mvmdo com Crl nome, & fama,

; Que louvor immortal íempre mereça,

D I ííe aíB } quando A polo, q ue da fla tnm^'

Celelteguia oscarros, de outra parte

Selhe prefenta, & porfeunomeochamn^
Dizendo : Magaiháes, poílo que Marte

Com feu terfor te efpante, todavia

Comigo deves fó dg aconíelharte.

Hum Varaó fapiente , em quem Thalíá

Poz feus teíouros, & eu miulva ciência,

Defender tuas obras poderia,

He juftoquea Efcritura na Purden^ia

Ache íodefeníaõi porque a dureza

Das armas he contraria da eloquência.

AílidiíTe,;& tocando com ileítceza

A citara dourada, começou

A miciígâF de Marte a forf aieasw

Mas Merx:urio, quefempre coílumou

Pacificar porfias duvidoías, ^

. Com o Coduceo na mão, que íempre ufotTy

Determina comipor as perigoías
* OpinióesdosDeoles inimigos «

Com/uaves razões,& ponderofas,

E d.iíle ; Bem íabemos dos antjgos

Heroes,8£ dos modernos, que provirão

- De Belona os graviíTimos perigos

>

CooictEambem mtl yezc»coacord4i:aô

A8

S^ !
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Ab arma; coiri as letraSf porque as Muías
A Biuycos na milícia acompanharão
Nunca Alexandre, ou Cefar nas çonfufas

Gudrras o eftudo dcyxaò grande efpaço -,

Que as armas já mais dcUeíaó eícufa».

Numa mão livros, noutra ferro, & açoj
Aquellarège, Scenfina*, eftoutra ície;

Mais CO* o fabef fe vence, que co' o braço.

Pois, logo, hun VaraõgranJe íerequere^

Quecom teus doens (Apolo} illuftre feja i

E de ri £ Marte] palma,& gloria eíperc.

Efte vos dareyeu, em quemfe veja

Saber, Sc esforço, no fcreno peyto :

Q_je he hum Leonis que faz ao mudo enveja,

Oeíle as Irmáasem vendo o bom fogeyco.

Todas nove nos braços o toinàraõ,

Criandoo com o fcu leyte no feu leyto.

AsarteSj, 6c as ciências lhe cníináfaô,

Inclinaçàõ divina lhe influirão

A as virtudes morais que logo o ornáraõ.
De aqui nos exercícios o.feguitaõ

Das armas no Oriente, ondeprimeyro
Hum foldado gentil inftituiraó.

Alli cays provas fez de cavaleyro,

Qitie, deChrifto magnaimo, & feguro,
Afli meímo venceo por derradeyro,

Defpois, jâ Capitão forte,& maduro,
Governando toda a Áurea Cherfonefo
Lhe defendeo com o braço o débil mtíiro

Porque vindo acercala todo o peio
Dopoderdos Achens, qucfefuftenta
De albeo fangue, em fúria todo acefo

}

Efte fó que a ci, Marte, reprefentaj

Ocaftigou de forte, que vencido.
De ter quem vivo fique fe contenta,

E logo que efte Reyno defendido
Deyxou;íegundavez, com mayor gloria,
Para ir governar foy elegido,

Masnaó perdendo ainda da memoria.
Os amigos o íeu governo brando.
Os imigos o dano da vitoria,

Huns com amor intrinfeco efpcrando
Eftaó por ellej & os outros congelados
O eftaõ com frio medo receando.

Vede, pois, fe fcriaõ debelados
Por feu cia10 valor, lei á torna ÍTe,

E dos Indicos mares degradados.
Porque hc jufto que nunca lhe negalTc

O concelho doOlimpioalro, & íubido.
Favor,& ajuda com que peleja íle.

Aqui íó pôde fcr bem dirigido

De Magalhães o eftudo ; efte íó deve

LuíS de Cémôei.

Ser de vos claros Deofes, acolhido,

AíTi Mercúrio diííe i&, em termo brefe

Conformados levem Apolo, »Sc Martej . i
E vooujuntamcnte o íono leve.

Acorda Magjlhães, & já ie parte

A oíFreccrvos, lenhor claro, &. famoío,

Tudo o que nellc poz i. iencia, ív arte.

Tem claro eftilo, ôcen-enhocuriofo.
Para poder de vos íer rc csoido

Com mão benigna deanimoamorofo.
Pois íe fo de naõ íer favorecido

Hum alto eíprito, fica baxo, & efcuro

Efte fcja com vofco defendido

>

Como o foy de Malaca o débil muro,

ELEGIA V.

Sufptra aqui o T. pela vijía défua querida %

ainda com todos os dejdens^que eíla

. fuz,ia delle.

A Quelle mover de olhos excellente,

*~ ^ Aquelle vivoeípiriroinflammado

Docriftalino rolto tranTparente:

Aquelle gefto immoto,& repoufado,

Queeftandona alma propriamente elcritOí

Naõ pò deferem vcrfo trasladado:

Aquelle parecer, que he infinito

Para lecomprenderde engenho humano,
O qual oflende cm quanto tenho dico

:

Tanto a inflamarme vé de hú doce engano^
E tantoaengrandecermea fantafia,

Quenaóvi mayor gloria que meu dano.

O J bemaventurado feja o dia

Em que toraeytaõ doce penfa mento,
Qi-iede todos os outros medefvia

E bemaventurado o fofrimenro

Que íoube fer capaz de tanta pena,

Vendo que o foy da cauía o ootendimento^l
Façame quem me mata, o mal que ordena,

Trateme com enganos, defa mores j

Queentaõ me falva quando me condena.
E fe de taõ fuaves disfavores^

Penando vive huma alma confumida,
O que doce penar ! que doces dores

!

E fe huma condição endurecida.
Também me nega a morte por nicudano,
O que doce morrer ! que doce vida •

E íe me rnoftra hum gcfto lindo humano^
Como que de meu mal culpada fe acha,

Oquedocemearir! que doce engano !

Eícem querei lhe tanio ponho tacha,

Mof-
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Moftrando refrear o pénfamenw,
O que doce fingir J que doce cacha

!

Aífi que ponho ià no íofrimento

A parceprirjcipal de minha gloria,

Tomando por melhor rodo cormcnco.
Se finto ranto bem io co' a memoria

De vervos, linda Dama, vencedora ;

Qiíe quero eu mais que íer voíía vitoria »

Se tanto a voíTa vifta mais namorp,
QLianto cu fou menos para mereceryos j

Que quero eu mais q tervos cor íenhora *

Se procede efte bem de conhecervos,

Econfiíle o vencer 'em íer vencido,

Que quero eu mais, fenhora, q qucrervos

Se em meu provey to faz qualquer partido,

Sò na vííla de huns olhos taõ íerenos,

Que quero eu mais gmhar que íer perdido ?

Se, enfim, os meu-, eípritos, de pequenos,
A merecer naõ chega 5 feu tormento,

Qj.ie quero eu mais, q o mais naõ feja menos ?

A caufaj pois, me esforça o íofiimentoj

Forqueia pefar do mal que me refifte,

De todos os trabilhos me contento.

Que a razaõ faz a pena aiegre^ou trifte.

ELEGIA VI.

*Defcreve o T, ofrefco^ Vè agradável bofquè
aonde vive o Amor, & comInecornafa-

bula de Narcifo,

ENtrerufticas ferras, & fragofas,

Compoílas de afperillimos rochedos.
De íalitradas lapas cavernofas j

Ondcgritando os húmidos penedos
Orvalhados de neve branca» & fria,

Brotando eííam de fi mil arvoredos

;

Huma florefta fez verde, U fombria
A Natureza experta, querodea
Como elevado moro a ícrrania.

Nefte fermofo fitío fe recrea

O lalcivo Cupido entre as boninas,
Que femprehú brando Zephiro menea.
Da cândida cecém, das clavellinas,

Da íalva, manjerona, & das mofqueftas.
Das rubicundas flores Jacintinas

;

Muytas capelas tece, que de feras

Lheíervem contra peytosde donzellas

Aquém deenvejatras íerapre inquietas,

Waó íaõ de huma íó cor as flores bellas,

Qucliumas efmalta verde, outras rofado.
Entre 3s azuss crecendo as amarelks,

II. Pait.

Luis de Camões. ^f
Dos ggreíteslcureyros rodeado "f

Fs2 o VâUe huma fombra deltyrofa,

Q"-!andQ aparece o Sol mais levantado.

E por cima da relva bem gracíoía

As gotas de criftalquafí imitando
Eííam do aljôfar puro a luz fermofa.'

As criftalmas fontes, que brotando
Por entre alvos- feyxínhos fe derivam.
Das arvores os troncos vim banhando.

Entre as límpidas a guas, ^ tnda efquivaiH
O fera,o(o Pisílor,que fe perdeo
Prcío das falias mollras que o cati^aó,

Crecc a por cuja caufa fe eíqueceo
A linda Citherea de Vuícan; ,

Qucndo prefa de amor fe lhe rendeo.

Na brancura do roílo fobrrano,

Inda as cruéis feridas aparecem
Do javali cerdofo, &deshua^ano.

As rofas que de íanguercfplandecem
Nas cândidas boninas marchetadas,
Qual roxoefinake àa viíla bé feoíFrecem*
Do matutino orvalho rociadas

As flores rutilantes, & cheyrofas,

Eftam como por cima prjteadas.

Os humedosbotoens abrindo as rofas, \
Que os agudos eípinhos vam cercando, 1

No prado fc vem rindo delíciofas.

A melifsra Abelha fufurrando _}

Por cima das boninas, que rodea,

Eftà co' o fom das aguas concertando.
Do trémulo regato abranda área

De jacintos fe cobre,& de vieyras

Que encreípaõ da corrente a branca veat
Os alamos fcítbraçam co*âS vjdeyras

De íoríe,quí fc enxerga eícâllamente

Se faíTi os cachos feus^ fedas parreyras,

E pendendo por cima da corrente>

Outro fermoío bofque dibuxando
Eítam DO fundo deiia brandamente.

OuveTeo Roxinol aqui lembrando
Do pérfido cunhado a crueldade.

Magoas em melodias transformando.
A íolitaria Rolacom foidade

Desfaz o rouco peycoja caníada

De que nam move a morte a piedade,

A domeftica Progoe anda banhada
No íanguede íeus filh>s, em vingança
Da trifte Filomena profanada.

De competir co' o Merlo naó defcançá

O gárrulo Calhandro, queenroquece
Por nam perder callado a confiança.

Em quanto o pobre ninho aiuntaj Ss tecQ

O Ofo-
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O íonoro Canário, modulando
Engana a grave pena^ que padece

Alguns vcriosfeeícuia derramando

O vai 10 PintafiígOj taõ faudaveiSj

Que proau^é memorias de amor brando.

Poros direytOii tiOncos ha notáveis

Epigramas j alguns de antigua hiftoriaj

Que contra O duro tempo í.ó duráveis.

Rimas ãú Grande Luli dt Cafnões]

Digna de le chorar com magoa pura,

Caftígofoy que o moço mereceo

Por <e nioltrareíqui\^o com aqueiia

Queem viva pedra Juno converteo.

Ardia em fogo da almaayiadonzella,

Sofrendo hum duro peyro j que a NarCifo

Quandoella i3iais ieabraí?., maiscógelU.

E quando a íraca Ni afamais de fifo

Huns de cruel tormento^ outros de gloria Moftrava hum final certo de firmeza.

Conforme à a libardade do que efcreve,

Eftranhoscafosraoftraó áà memoria,

O que neftclugar contente efteve,

Contente declarou feu peníamento,

E os prazeres também que nellc tèvé.

Mas outros declarando O fentimcntõ

Que dos olhos dcíiilà t riftes aguas

Deyxàraõ millembrançasde tormento.

Abraíandofe alguns en vivas fraguas,

Eícrevèfâó, do boíque em muyras partes,

Goftos de amor agora^ agora magoas.

,. PorquCj cruel Menino, o premio partes,

A quem feras Tirano fe lho negas

}

E mjuíloj 6c defigual, fe lho repartes ?

Porque enganas as almas quetaó cegas

Arraftras a pos ti^ de error cativas ?

Porque a cruéis rigores as entregas ?

Entaó fe provocava o moço a riío.

Jà dehuma profundiílima trifteza

A defcora o figor que a confumía.

Como diz disfavor mal tom bellezaí

O gelado Pàftor folgava, St ria

;

Mas vendoa de ftU gofto andar contefite^

Por naõ a contentar íe entriftecia.

He tal o feu rigor que naõ confente

Que feja o gofto próprio feítejado^

Antes diíTo fe moíira defLôntente.

Mas Ocegc Cupido, de afrontado.

Em vingança da fé, que defprezou,

Fez que foíle de fi mcfmo enganado.

Caíualmente hum dja fe chegou

A bebef numa fonte crifta Una,

Que de fi nova íede lhe caufou.

Vendo a fua figura peregrina,

Para quecótrahum péyto aíTiteefquivaS, Que a fonte den:roem íi reprefentava,'

Que humilde fe fogeyta a teu cuydado, Se perdeopor imàgsm taó divina.

Com enganos dé íombras fugitivas ? Como já, de cltvado, naõ cuydav»

Lcvascomoàniénino hum pobre áriadô» Nos enganos que a fombi a lhe fazia.

Numa aparência falfa embevecido, Vendo o fermoío rofto^ fuípirava.

Qi^iando co' os bNços corta o mar inchado, _ Por as avaras âgUas fc metia^

Querendo-fe tornar,vèrc perdido,

Jà grita quefe afoga, & tu zombando
Da praya entre os penedos efcondido.

O crifte, que conhece irfe afogando,
No meyo da arrifcada ZGrtf)baria

Por divino íoccorrO eftá clamando.
Mas eú dequemeefpanto, le dezia

Hum íabiO} quedeehganosfe temeíTe

O que tomaflea hum cego tal por guia.

Nunca nelle a firmeza permanece

;

Se nos dàgoíVo algum, mudafelogOi
Jàchora^ já íe ri, jà fc enfurece.

Anda co' os corações íempre em hií jogoj

Humas vezes os faz de pedra fria,

C)utraç os faz de neve. outras de fogo.

Tornando ao bofque meu, que delcrevia,

Dcfpois de ter contado da frefcora

Que nélle taó pompoía ap»rcct3 ;

Referir quero a|?;orahuma aventura

Que nelltí ao vaó N<í/ciíòaçof»teceo,

E quanto mais molhava os tenros braços,

Entaó mais vivamente o fogo ardia.

Vendofe afli prender cm duros laços.

Ao fentimento obriga a paciência,

Dando fora de fi ao vento abraços, i

Embevecido lodo na aparência.

Sem faber do cuydado o que íentia,

Naófez ao doce engano refillencia.

Ao vcríe longe maiSj mais perco vía

O peregrino gefto -, & fe chegava,

Entaò para mais longe lhe fugia.

Vendo, enfim, como em tudo o remedava,

Cahiono torpe engano que tivera,

A tempo que de fi |à prefo eítava.

A Bellezíi,que a tantas morfedera,

De fi mcíma fe abraía, & íe cativa.

Quam longe entaõ de fi veríe quizera

!

Ella fe abranda própria .-eilafecíquíva j

E fendo ell i lomente a que fe amava j

Ella fe chama ingrata, fii fugitiva,

Afer-
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A fermofarâj pois, quenamotava,
Dom taldifiicuíciadeera íeguida,

!^e eít indo dentro em íi inuy longe eílava

• A foUcaria Ninfa, que efcondida

à nas cavernas concavas Tc via,

)os males quelheoavio foy comovida.

Das nafíioradas magoasjque dÍ2ia

) namorado moço, elia íomence
)5 últimos acentos repetia.

Elle vendoíeeftar alli preíenfe,

Is criftalínas aguas acuíava

)e que ellâs o faziaõ defcontents.

Outras yszcs à afonte quando olhava
à cego, & fem juizo, agradecia

i íigura que dentro lhe moftrava.

Mas vendo que ella em nada fe doía

)e feu grave tormento, grita, & chora.

^autoerra quem de íorabras fe confia í

jà lhe pede que faya para fora,

gnorando que íempre fóra eíleve

i. bílleza que nelle próprio mora.

Deípois que longo efpaço fe deteve

deites queyxumes íeus taôlaílimofos,

^ue com caõ logo fcr julgou por breve

}

Com os olhos, faellos fi, mas lagrimofos,

)o vaile (e deípede, 6c da efpefílira,

)ando foluçosda almavagarofos.

Entregue na vontade da Venturaj

)u, por melhor dizer, de feus enganos^

Lo centro fe arrojou dâ fonte pura.

Deita arte fenecco em tenros annos
"íarcifo, dando exempo à a Ferraofura j

)eque tema, fe he cal, tambim feus danos.

Sentimento raoílrou da forte dura
) Namorado Júpiter, mudando
lO moço em flor purpúrea, que inda dura.

Aquellas claras aguas rodeando,
)ade por feus amores íe perdeo,

iUdefpoís da morte acompanhando
Tanto no feu engano procedeo,

kie naõ fabe na morte inda apartaríè

)os erros que na vida comeceo.
Bem pôde o coração deíengsnarfe,

)ueofogo de hú querer na alma inflamado,

laó coítuma na morte resfriaríe.

Porque defpois do corpo fepultado,

rifaõ onde fe encerra o fraco efprito,

ternamente chora o feu cuydado.
E das efcuras aguas de Cocico

.rápida corrente refreando^

lelebra o lindo geíío na alma efcr ito.

Lá iç eftá CO* os favores recreando ;

ií, Psrr,

^- Mtnas-ã&^Gfãnit Luh à^ '^4m(^é£ r
E fefby d^fprezado^ la padece,

As duras eíqujvanças lament-ínJfí»

Nem do3ÍâvafOiolhõfs)á kcíque.ae^

Q^íe dcferrnofoverdea Cerra eímaltáo,

For naõ ver os- do tnílg que endoudcGe.
Aíll que os d IS favores nunca íakaó '

A t.è deípcígda morte perfeguindo

Hum trute coração quede&barataó,

Triítcde quem em vaó líie vay fuguindoi

ELEGIA VII.

Elegantemente pinta aqui o '?. oJaram do
f^mor com a defiripçaõ das arvores que

o fazem deleytofõ»

A Opè de huma z\x.?í faya vi íeníado,

-^^-N um^ vàlle de leyíoío, &: bem florido;

A AlmenoPaftortriíle,& namorado.
Outro no mundo pôde aver nacido

Taó queyxofode Amor jporé naõ tanto
Como eíle Amante por amar perdido,

Jà Vénus hia recolhendo o manco
Eícuro, com que aterra le moftrava,
Para ajudar de Almeno o triíle pranto

Apolo fobre os montes derramava
Seus dourados cabellos, que faziaõ

Ao trift-; mda mais trifle do que eílava,^

As flores por o prado íe eífendiaõ,
E das que finas mais eraô as cores, ' *

As brancasroxas Ninfas mais colhiaõ

Jà guiavaô feus gados os paftores,

Que deyxando-os no campo deK ytofo,"

Comellas praticavaò lòde amores.

Maseraefta alegria hum perigcíb

Eílado para Almeno entriítccido, «p, '

por liío a deyxaya preíurofo,

Bufcaado outro lugar, contra Cupido
Claramente exclamavas & o arguia

De contrario, de alluto, & fementido;

De quando em quando a frawta que tangia

Números dava ao ar taõ docemente.
Que as aves provoca 3 melodia.

Cego aíll delta dor, defte accidente,

Com os olhos em lagrimas binhados
Poítos no Ceo, dezia triftemente;

Se, Am©r,eu te offendí có meus cuydtdojSi

Porque mos déíle tu para offenderte,

Quando livre vivia neftes prados >

Naõ ves quanio me negas merecerte

O bem que me moRravas, íe deyxaííe

Feiir meu corajaõ para íofrerre í

O í

j

Q^Ú
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Qinlbê mehas dado^Amor, q me duraffc?

Ou qual me has prometido q hajas dado ?

Ou qual déíte que muyto naó cuítaíTe í

Moftrame quem puzefte em tal eítado,

Que pudeíTe viver de çi conrence j

Ou quem de ci naõ foílelalUmado ?

Inimigo ctuel de coda a gente,

Jà naó quero teu bemi fó meu mal quero j

Se de ti nem meu mal fe ras confente.

Inda que de teus beris jà defeípCro,

Naõ deíprezo dos males o tormenro^

Antes o prézo mais quãdo he mais fero.

Ai rebatado deite penfamento

Hia o trifte Paftor com hum contino

Pranto que lhe avivava o fentimento,

QLiando entrou niã Vergel de efmalte fino.

Que era de Amor plantado j & parecendo

Lhe eftà menos humano,que divino.

Nelle a dorfua efteveftífpendendo :

Porém naõ como cervo efti ferido

Reparo ao mal,qu3 leva pertendendo.

Aparecii o íitiotaõ florido

(^c provocava a naõ vulgar éíparito.

Entre hunsaltos ulmiytos efcondido.

De hum criftalino orvalho tinha o manto.

Quando entrou neile o miíero Paílor,

i. as tençoens explicou nelte feu Canto.

GibellasRofas, vòs que foys Amor

í

He, por dica humildade^ ou he bayxeza

O terapardevòs Murta que he dor f

Papoulas converfais, que faõ trifteza ?

Naõ defprezais o cardo, q he tormento ?

Admitis a O. telãa, fendo crueza? J

Dos goyvos longe vejo o fentimento 5

Dos jaímios perto eílou vendo o perigo j

Do malmequeres vejo o fofrimento.

Deite me temerey como enemigo j

IVIas. rra z por armas falva, que he razaÕ:

Com cila acabará também comigo.

As minhas vem a fer huma affeyçaÕ,

Que íaó os puros cravos miíturados

Co'a vontade íogeyca, que he limaÕ.

Ay ! mofquetas,q foys de Amor cuydados l

Ay ! crçfpa manjerona, que es prazer 1

Vòs fós devíeis adornar os prados,

Naó podem dosopoftos juncos íer,

Qnde fe opõem gieíti, que he lembrança,

Junto do roínr.aninho,que hecrecer,

Bcin pcladí) Icveaiannoa mudança;
Doiroxo goyvoanimao peníamentoi
Do Cl prsítc odorífero a efperança.

O trcvf'j que he fcncido apartamento

LuhdeCàmhs, - "
'^

Cercaomangericaõ, que íe interpreta -

Memoria a quem oíFende o efquecimcco.^

. Mays importuna queojardini de Certa,

A anieyxieyraa floreílà íoUando :

A fegurclha Vejorque hedifcreta.

As ervas quede aqui irey tomando,.

Saõa pura cecém, que heíaudadej

Cravos, m-do de ver qual de aaiorando.

E, de ttr muy perdida a liberdade

;

Tomarey madrefilva entendimento}

ht^j^c^ó tomarey ,
porque he verdade,

Marraeleyro me dá arrependimento

:

Por a falva, que he goíto, tomarey

Coentro opoílo aoineu conrentamento.

Conhecimento firme nunca achey,

Que violetas faõ j &j quando o ouvera.

Qual meu dano entaõ fora bem o ley.

Oi quem, ervacideyra loquem pudera

Vervos aqui menor, pois foys vitoria

Que de mim alcançou chama fevera !

Mas fe quereys que tenha alguma gloria.

Por galardão de amar, & íer íogeyto,

Perderey de tormentos a memoria.

Porém, pois mo negais, de todo cngeyto

A palma, que he ventura j & na parreyra.

Que he efperança perdida, medeleyto,

Entretantoco' afloT da larangeyra,

Qiie he defafio duro, & arrifcado,

PoíToarguirda hora derradeyia.

Jà naó íequer de ter o meu cuydado

Com a româa deícanío ; a brevidade

Das maravilhas íó tem delejado.

E vòs, ovelhas minhas, fem piedade

Vos apartay de mim, fe algum defejo

Tendes de ter do paílo mais vontade.

Se muyta de me verdes em vós vejo.

Toda a minha de vervos hey perdido

A a força do poder de amor fobcjo.

LograydoTejoo plácido ruidoj

Sòs logray eftas veygas florecidas,

Pois fe perde o Paílor voíTo querido :

Naõ goíteys de com elle íer perdidas.'

ELEGIA VIII.

Contrapõem o^T.oJino do/eu K^ímor ao duro

da efquivança de fua (jiwrtda / cujapena

deícja acabar com a morte,

Elifa, único bem deíla alma trifte,

Z^ Dcfcanío fiagulnr de minha vida ;

Troiío doadc o poder de Amor confiàe

:

Fer-
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FermafaferUi a quem eftà rendida

De amor a que fae mais livre liberdade

Ganhada mais, fe mais por ti perdida :

Quá*m contrario parece na beldsdci

QucQs corações cativa com brandura

Alguma nódoa aver de crueldade

!

C>.uam contrario parece em fermofura,

Qu ; deyxa muyCo atraz quanto he humano,
EtquivacondiçaõjOu alma dura

!

Qiiam mal parece, em qué íó c^^hu engano
Pòdf dar vida ao coração íogey to,

Darlhe em lugar de vida hú mortal dano !

Quam mal parece que hum amor perfey to

Naõ feja de Outro igual remunerado,

Inda que reja,acafo, conrrafeytoí

Qtiam mal parece eftar defeíperado

Quem canto por ti íofre, & tem fofrido,

Devendo eftar depenas aliviado!

Porém peor parece queoi rendido

Naó for a hum parecer que tudorende,

Por mais q em íeu rigor viva offendido.

E mda peor parece quem defende
O Ter eífa belleza íèmpre amada.
Por piais que em vaõ fe canfe o q a percende.

Se quem temoíUaamortedefagrada,
Sò podes percendero naó fer vifta,

Mas naó defpois de vifta o fer deyxada,

Quam mal fabe o valor de tua vifta

Quem cuyda que o q delia acafo alcança

Pôde achar coração que lhe refifta !

Quam bem pareceria huma eíperança

Jà concedida a misu amor ardente

Naõ femprc húa morraldefconfiançal

Se hum padecer por ti conílanremence

PudeíTe fer reparo a quem mais re ama^
Inda eíperar pudera o fer contente.

Mas eu temo que aquella immenfa chama
Com que a teu bcllo império me leyaíte.

Te eníria tanto atí quanto me inflama.

Se a Oli.mpica Bellezaafii imitafte,

Qiie brandamente move hú amor puro.
Porque taÕ dura condição tomaíle ?

Qual elevado íquailoberbo nnuro,

Efte mal, que me ocupa o penfamento
Contado, naõ cornara menos duro?
Tu, que es acauía fó de meu tormento,

Tu, que fomente podes gloriarme>

Queres q as minhas qtieyxasleve o vento?
Tu, que me pagarif?.. com matarme,

Inda amorte me negas vezes tantas ?

Ay, q^áe me deras vidaa oiorre darme

!

Uía piedade, tu, que omundoerpantas

Luís 'de€émôês] Í09
Co* os bellos olhos com ^ o douras tanto.

Se acafò a velo brandos os levâDtas.

Efíendeíe na terra o negro mancoí
E ànoytedáalegnaa luzalhea,

Mas nos meus olhos trifte duraoprltOí
Torna a manháa dJpois alegre, & chea

Da luz q o choro enxuga à a bella Aurora,
Mas do meu choro nuncaenxuga a vea.

Lagrimas ja naó íaõ,que cfta alma chora,
Mas Amor he vital que denrro arde,

fcjpíjraiuz dos olhos faica fora.

Como inda a morte quer q mais aguarde?
Naõ tarde jà, mas corra a mal taô fero.

Mas jà por trais que corra virá carde, _-.^

Nem no fuprcmotranfe detiefpero
Qiie inda cõ vcroeílado em q me híis poftò
Queyrasj crua, entender quanto te quero,

Ay ! le voíveífes eíTe bellorofto "\

Ao lugar crifteem que morrer me vires

Naõ por defgoílo teu, mas por teu gqfto

!

Naó querq de ri^ naõ, que alli íufpires.

Nem que dedarme amorie tearrepédas.
Mas queos olhos de verme encaõ naó tires.'

Aífi nunca Palíor a quem te rendas,

Tefiça conhecer o que me f.izes.

Para que com reu mal meu mal entêJas.'

Como já agora naó te fatisfazes

Das penas defteamorj que por quererte^
Deteu merecinemto faõ cap3i'es?

Pois quem com outro meritcrenderte
Prefurae fò raro monftro de belleza !}
Muytomajs longe eftá demerecerte.

Efte fi, que merece agraó crueza
Com que tu de acabarme ávida tratas,

Pois diante de ti, de fi íe preza.

Se cuydas que com iito disbaratas

O meu conftantearnur, porque naõ vivai
Elle mais vive quan Jornais me matas.

Se o darme morte tens por gloria altiva:

Eu me inclina a que mates : tu te inclina

A matar mais de branda^quedecíquiva.'

Sc efta alma tua julgas por indigna

De aquello^randebem qemtife efcóde^

Do deícuberto mal a fazc digna. úé^
Onde [ay i] vez acharey q baile (ay Q on-

A poder reduzirce a fer pie: ;ofa ?

Oi) me acaba de todo, ou ne refponde.

Mas por mais que ce rr.oítres ngorcíà,

Deyxar meu peníamentome heiinpGíTivelji

Igualmente que a ti naõ fer fermoía,

E por mais que efta dor feja terrível.

Somente o contemplar a cauía delia,

E;l'l*ii|f
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''



4

liida qne a faz rn^yor, a faz foti ivci.

jst Porèn chegando a na6 poder íofrda

Perdendo a vida^ quando a morte chame,

Naõ perderey o goíto de perdela

Heju,ftoqueeu porei rail mortes ame:

Mas vé tu ÍG ce illuítra, qusndo ^ffcnià

Minha mortal o tea yalor fechame,

Be^i ves que huma beldade caõ imtnenra

Devencermetem glona bem pequena>

Poisíó rendermetomo pordefenfa.

Mas jà que amor taô puro me condenai

Gontentefico aííaz deita vitoria.-

QLie naò liie daõ meus males tanta psna.

Quanto o fetempor ú me dà d; gloria.

E L E G I A IX.

Rimas do Grande Luts de Camões,

Hió dever as mudanças (ía ventura^]

A vida tenho poltâ na balança

Da gloria íingular do danoel^uivo:

Que o perdela por vòs he mòr bonança.

Sc vos o fende cuydoquenaó vivo :

Olhay íe rnuyto nsais,que deoíFcndervos

Das eí peranças do viver me privo.

O que temo íómente he fó perdervos j

O que quero lómence he íó adorarvos -,

O que fomente adoro he fó quereryos.

Querervos fera deyxar de venerarv.os i

Delejarvos {ómente por fervirvos >

Porfervira anftar vil naõdefejarvos.

SòmentevervQs,& íómenteouvirvos

Pettendo, & pois fomente ifto pertendo,

Deveis a eftes fentidos permitirvos.

lílo fomente,è cego ieÇlou dizendo?

%

Êm oprincipio de[eus amores , entre os 1 7. Como fe fora pouco, lílo fomente }

Ç^ 18. annes de Jua idadej moftraoT.

com muytafezudeza o lyimor

cafio fom que amava
afua Senhora,

Vida me aborece, araorte quero

Que mais q ouvir vv)S ha ?_q eitarvos vedo »

Se o naó merece o meu amor decente i

Se morte por amarvos fe merecír,

Morra eu, Senhora -, & vòs ficay coptente.

Se vos agrava quem por vòs padece j

Se vosvéaoffender quem vos quer tãtoj

\ Seràeternoo meu mal,fegúdo entendo-. Quem deíla forte errou naõ dsímerece.

Poisíia mòrefperançadeíefpero.

Sem viver vivo por morrer vivendo

;

Por naó verdes, Senhora, como eu vejo.

Quátocje mi por vòs me ando efqiiecendo,

Sejame agradecido eííe delejo !

Ingrata naõ fejais a quem vos ama

Com puro,& honeftiflimo defpejoj

Aculpa,que me pondes, ponde àaFama

Que pregoa de vòs celefte vida

Que os corações de amor divino inflama.

Humana, quando naõ agradecida,

Vos moftray ao inal meu q me faz voíTo,

Antes que alma do corpo fe defpida.

Mas que poííoeufazer pois ja naó poíTo

Hum tormento do mar taó forte, & duro,

Homem formado fó de carne, & de oíTo ?

Em minha fé fegura me aíTeguro

}

Porq efta^ quando he grande, já ifiais erra,

Se relulra de Amor fincero, & puro,

EíTa Beldade íanta mefae guerra ;

Por ella hey de morrer^ inda que veja

Tornsr o brando no em dura ferra.

Quecoufa tenho eu jà que minha feja?

Quem naõ deítja a vofía fermolura.

Naó pôde aífcíj^urar que o Ceo dcfeja.

De que cu ftmpreodefejeeílay fegura:

N-itedtiejo meu nuncaifiudança

Que quando os olhos da razaó levanto

Ao Ueo de eík rariílima Belleaa,

De naõ morrer por ella tò me efpanto,

Deyxayme contentar deílatriílezai

E fazer de meus olhos largo rio,

Se algum pôde abrandar voíTa dureza.

Correndo fempre as lagrimas em íio,

Farey crecer as ervas por os prados,

Pois jà de outra alegria defconíio.

No monte darey pafto a meus cuydados>

E feraó de mi fempre entre Paftores

EíTes divinos olhos celebrados.

Aprenderão de mim os Amadores

Aquillo que fe chama Amorfublicne,

Ouvindoo rigor voíTo, & minhas dores,'

E nenhum averà que a pena elUrae

Mais íoberana por a caufa delia,

Que a queteveatéentaõnagdeíeílime

E que enyeja.naó moftre à a minha eftreila.

i

ELE-
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E L E G I A X.

EJla Elegiafez oT.â morte de 2). Migueláe

Meneses na índiafilho de 'Z>. Henrique

de Menezes VlS^overnador da Indta

em tempo delRey 'D. JoaÔ o ILL

Q, Ue triftes novas,ou que novo dano ?

,Que inopinado mal incerto íoí,

ringin^odetemorovuko humano?

Qpe vejo as prayas húmidas de Goa
ii^ervcrcomg^nteatonit-jS: turbada»

00 I B ttíor j que de boca em boca voa ?

He morcoD. Miguel, [ah crua efpadaíj

s parte da luílroia Compaohia
[^e alegre fe embarcou na trifte Armada.

Edcefpingárda ardente, 6c lança fria^

Paííado por o torpCj & miquo braço,

;^e nofías altas Famas injuria.

Naõ lhe valeo eftudo, ou pey to de aço,

!>íaó ânimo de Avò? claros herdado,

Z^va que temer íe fez por longo efpaço,

Niô verle em derredor todo cercado

De irados Inimigos que exalavaõ

\ negra alma do corpo trafpaííado.

Naó as fortes palavras que voavaÕ

\ animar os incertos companheyros,

^ue tímidos as coftas lhe moftravaõ.

Mas jà poftos nos termos derradeyros

iotos por partes miI,trafpaJÍ'ádos

3s membros, no valor fomente iiitcj ros ,•

©solhos (de furor acompanhados,

[^ue inda na morteas vidas amedrentaõ

)os duros inimigos efpaatados >]

Poftos no Ceo, parece que prefentaó

1 Alma pura á a Suprema Eternidade

>or quem os CeoSj & a Terra fe íuftentao,

E pedindo, dos erros que na idade

mmatura, & inocente, jà fi2::ra,

'erdaõ á a pia, & jufta Mageftade }

As rofas apartou da neve fria >

L como debil flama a quem fallece

) radical humor,de que vivia;

Nas mãos do Coro Angélico, que dece^

le entrega, St vay lograr a vida eterna,

!^ue com morte taó jjufta fe merece,

Vayce, Alma em paz á a gloria fempiterna

:

i ay : que quem por a Ley facra, & divma,

\ fokaj a aquelie a dá,que o Ceo governa.

Mas fc de tal valor foy morte digna,

V aufcnciaquedogGÍlonosfaltea,

Luis âe Cáiníêi, -III

Apèrpeèua íaudaáe ndS íitGÍííia.

Deyxa, pois, tu femiofi Citherâ,

Du gentíi filho, & neto de Cinirâs, '^

O pranto por a morte hórrida, & feaj

Etu, dol^r»da Apolo, que fuípiras

Por o crefpo jacinto, moço Gârõj

For quem a clara li'z ao mundo tiras 5

Vifidev& choray hum aioço em cuíío ratd,

Naõ de fciinodeDte vulnerado, / -

N;m de riícofogeyto â algum reparo r
Mas íó de ferro imigo trafpafiadoj

Que rerr> duvida incerta, ou frio medOj
A vida po/ nas mãos de Marte irado.

Tanob mtu, Moço IdaliOjaíiifte qu:d©^'

Dey xa de dar o venenofo mel

A beber por os olhoSj, trift e, & ledo

:

Pois os fermofos olhos de Miguel,

Jà cubertos íe vem do eícuro cnânto

Da ley geral, a todos mais cruel.

E vò\ filhas de Thíípis, que com Cánfò

Podeis bem rnit igara dor immenfa

Dos Irmãos generofos & âUo pranm/
Náõ confintais quefaçaó larga offenfa

A a grande integridade, a que fe devem
Aguasnaõfó, dodanoa recompenía.

Que já diante os olhos me deícrevem

Quando as bocas da Fama voadora*

Ao pátrio, Se claro Tejo as novas lévérfif

A profunda trifteta que em hum*hora>

Tal poíTe torríará dos altos pf ytos^

Que delles o diíeurfo lance fora.

Al li de dor os cora jóes íogeytos

Haó de laniçaf de fi toda a memória

De exemplos claros, folidósrefpeyfos.

Más, porém, Ic iga^ílais â vida á a gloria-^

O claro Dom Felipe, & peitcndeis

Dcyxarnos de acções voíías larga htlloria j

Eu naó vos períuado?i que eftrcy íeis

O coração na Eftoyca diíciplina,

Onde livre de afleclos vos moftreis.

Qiie mal a Natureza determina

Medo, eíperanças^ dores^ & alegriai

Cómó o Gynico velho íjos enfma*

Immanidadceftupida ("dizia

O Sulmohenfe canto} & vil rudeza,

Ht naõ fenttr affedos que alma cria.

Porém fe oícntir oada for bruteza,'

E fe psyxaó devida íe coníènte,

TambeiB o lentir muyro he já fraque^aj

Ém vós hum íofrer alto fe expnmente,

Qual nos fortes Varoens foy conhecido,

Como em eíUanha, eu» Lufiiam g§n«ef

iMIlM
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Bem conheço queõ corpo aífi perdido. Se aquelles que morrerão por o Eftado,

Como de illuftre Tumulo carece.

Será de brutas feras coníumido.

Mas conlolame, enfirUj que íe parece

Ao grande Biíivô, quepor a vida

Real a íua à a Maura lança oíFrece.

Em pedaços a gente enfurvCida

O corpo alli lhe deyxa y & com mão dura

Lhe nega a íepukura raerccida.

Fácil he a perda aqui da íepultura 5

Diógenes prudente, Sc Teodoro.
Pouco fentcm do corpo eíTajaíturs,

AÍR fermofo, & inteyro í aíTi decoro

^dora quem o tem, como o tomou
Quando íe ouvir o extremo fom canoro.

Mas ay ! Qual reraor fubito ocupou
OvoHoclaropeyto ?òPortuguezes!
Quí! pàviúo temor vos congelou ?

Que lançadas, que golpes^ que revezes

Vov fizeraó fazer tamanha injuria

Aos fortes Lufitanios arnefes ?

Ou jà de Capicaõ íobeja incúria,

Ou fraqueza ? NaÕ ; que elle fuftentava

Com íeu peytOidos Bárbaros a fúria.

Ou jâ do férreo cano a força brava

Com eílrondos que atroaô mar, & terra,

E os corações ardentes congelava ?

Ah ! QLiem vos fez \ os impetus da guerra

Naiõ fuftentaíTeis com valor cufado,

Derprezandoofuror,quea vida encerra?

Ávida por a Pátria, & por o Eftado,

Pondo voíTos Avós, a nòs dcyxáraô
Em terra, & mar exemplo fubjimado.

EUes a d. fprezar nos cnfináraõ

Todo temor. Pois, como agora os Netos
Subitamente aífi degenerarão ?

Naõ podem, certo, naó, viver quietos

Com fea infâmia Peytos gcnerofos,

Já em públicos lugares, jà em fecretos.

Mortos de Biparta os Heroes valerofos,

Da fera multidão, fa2endo extreriios,

Tais Epitáfios tinhaô gloriofos

:

Titrãs. Hofpede,tu ; que aquijazemos
^affados do inimigoferro, em quanto

Aas fanta%leys da'Patria obedecemos. ,: w Pora.ai^ que o dificulte humano a^^cino".

H

Se eílesaquem molheresinjuriaõ?

Mas tu, claro Miguel, quejà acordado
'

Deftc íonho taõ breve, eíiàs na^uella

Torre do Ceo, íegurOj Ôc repoufado j

Oadt com Deos unida a forte, &. bella \

Alma^comíeuí May<jres, reluzindo

TrocaSle cada cha^a cm clara Eítrella ;

Co' os és o criftaiino Ceo medindo.
Nada de eíTas alriílin-sas Esferas,

Nem da terreftesos olhos encubrindo j

Ago ahum curfo, ^ outro confideras,

Agora a vaidade dos Mortais,

Que tu tambcm paílaras íe viveras, &c,

ELEGIA XI.

x^çjui devoto o T. facrafica efia Elegia à
TayxaÕ áe Cbriflo N, S. feguindo a Sa-^

nazario Departu Virgmis.

E quando contemplamos 3s fecreras

Caufas porque eíle mundo íe íuílenta,

E o revolver do , Ceos, & dos Planetas

;

E fe quando á a memoria íe prefenta

Efte curfo do Sol, taõ bem medido
Qje hú ponto (ó aao mingua,nem íeauoiêtai

AqucUe effeyto tarde conhecido

Da Lua na mudança taô coílante,

Qtie mingoar,&crecer he feu partido ;

Aqu lia natureza caõ poíTante

Dos Ceos, q taõ conformes, & contrários,

Cammhaã Tem parar hum breve inítantCi

Aquelles movimentos ordinários

A que reíponde o Tt mpo, que naó onente,

Co' os effeyrosda Tenaneceííariosj-

Se quandOj.enfim, revolve íutilmencc .

,

Tsntas couías a leve Fantafia -.-A\x^ tu

Sagaz eícrutadoraj& diligente
}

Bem vè, fe da razaõ íe naó defvia,

Aquelleunico Ser ,alto_,6£ divino.

Que tudo pode, mjnda, move, & cria.

Seun fim,& ícmprsncipio hum fer cõtino,

Hu Padregrandea cjuétud.) he pollivel.

Fogfndo os Perfas vaó com frio efpantò,
Ma> achnóas molheres nocaminho
Moítrandolhcs o ventreem terror tanto

Pois do dano fugis, vendo-o vefmho^
Frncos, vinde a efcondervos ("lhes diziaô)
Outra V(Z no materno, & cícuro ninho.

Vede quais com maisgloru ficàriaõ.

Hum íaber infinito^ inccnprehcnílvel ;

Huííia verdade^que nas couf;sanda,

Qus mcira no viíivtíl,òv' mvulvel.

Eíia potencia, cníuii, que tudo manda;
Elta C..u(ad..scauías, levcííida

P'oy dcíli noHa carne nafcratida.

Do Am jr^ U. dr> Juftiça, ccjmpelida

Por
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Por oserrosda genfe, em mãos da gente

(^Como fe Deos naó íoíTe} deyxa a vid.i.

,Ol Chrirtaõdcicuydado, è£ negitgenrei

Pondcra-ocomdíícuríorepouíadoí

E vertehas advertido faciimenre,

plha aquelie Deosako, & increaao

Senhor das coufas rodas, que fundou

O Ceo, a Terra, o Fogo, o Mar irado;

Naõdoconfuío Caos, comocuydou
A falia Theologia, & povo efcuro

Que nefta fó verdade tanto errou,

Naõ dos átomos leves de Epicuro j

Naõ do fundo Oceano, como Thales,

M?sfó do penfa mento cafto, Si puro.

Olha^ animal humanoi quanto yales,'

Pois eílc immenío Deos por çi padece

Novo eftilo de morte, novos males

Olha queo Sol no Olimpo fc efcurecej

Naõ por oppofiçaõ de outro Planeta,

Mas ló porque virtude lhe falece.

Naó vés que a grande máquina inquieta

Do mundo fe desfaz toda em trífteza,

E naó por cauía natural fecreta?

Naõ vés como fe perde a Natureza ?

O Ar fe turba ; o Mar batendo gemCi
Desfazendo das pedras a dureza.

Nió vés que cae o monte, a terra treme

E que là na remota, & grande Alhenas

O douto AreopagitaexcIama,8c teme?

O ! Summo Deos, tu meímo te condenas,

Poro mal em que eu íó fou o culpado,
A tamaphas afrontas, tantas penas? ^

Por mi, Senhor, no mundo reputado
Por fa|fo, & violador da Sacra Ley,
A tama a ti fe põem do meu pecado?

EujSephor, fouladraó,tu juíloRey.
,,

Poisco.rao entre ladrões eu naó padeço?

A pena a ti fe dá do que eu errey ?

Eu fervo fem valor^ tu immenío preço

Em preço vi 1 te poens, por me tirares

Do cativeyro eterno que mereço?
Eu por perderte,Si tu pormeganhares

Tedásaosfoltos homens, que te vendé^
Só para os homens prefosrefgacares ?

A ti, que as almas foltas, a ti prendem ?

A ri íummojuizj aotejuizes

Teacufaôporoerrordos queteoíFendem ?

Chamamce milfc:ytor,naô contradizes,

Sendo tu dos Profetas a certeza^

Dizem que quem te fere profetizes.

Rtmfe de ti, tu choras a crueza

QueTobre elles virá : a gente dura
- lítPart,

Luís de CamÕefl i ij

Por quem tu vensao mundo te derpreza.

O teu roílo, de cuja fermofura

Se vefte o Ceo, & o Sol refplandecente,

D.ante quem pafn.adaeftáa Natura i

Com cruas bofetadas da vil gente.

De precioío langue eftá banhado,
CufpidOj atropcllado cruelmente,

Aquelie corpo tenro, & delicado.

Sobre todos os Santos Sacroíanto,

A açoutes rigurofos defangrado.

Defpois cuberto mal de hum pobre mato

;

Q-ie fe pegava á as carnes magoadas
Para dobrarlhe as dores outro tanto.

Magoavamno as chagas naõ cursdas.

Hum tormento cauíandolhe exceffivo.

Ao defpif por as máos cruéis, & iradas.

As venerandasbarbas de Deos vivo.

De rcfplandor ornadas, le arrancavaò

Para deícmpenhar Adam cativo.

Com cordas por as ruas o kvavaó.
Levando fobreos hombros oTrofco
Da vitoria que as almas alcançavaô.

O ! tu, que pafías, homem Cyrenèo,

Ajuda hú pouco a efte homem verdadeyroí

Que agora, como humano enfraqueceo.

Olha que o corpo afflido do martcyro, •

E dos longos jejuns debilitado^

Naó pôde jà co' o pefo do Madeyro.
O ! nam enfraqueçais, Deos Encarnado í

EíTas quedas, que tanto vos magoam,
Soportay, Cavalleyro fublimado.

Aquellas altas vozes que là foan?.

Dos Padres íaõ que o Limbo tem,eícuroi

E jà de louvor^ &t palma vos ccroam.

Todos vos bradaó que íubays o muro
Da cidade infernal, & quearvoreys

Encima effa Vandeyra muy feguro.

O ! Santos Padres, naó vos apreficis j

Pois muyto mais a Deos q a vós cuítáraa

Eíías duras prifões em que jazeis!

Aquellas máos que o mundo edificàraÕ||

AquclIe^ pés que pifaó as eftrellas.

Com duriífimos pregos fecncravaõ.

Mas qual fera o humano que as querelai

Da anguftiada Virgem contem plafle,

Sem fe mover a dor, & magoa delias ?

E que dos olhos feus naó deítilaííe?

Tanta copia de lagrimas ardentes,

Que carreyras no roílo finalafle ?

O ! quem lhe vira os olhos refulgentes

Convertendo-íeem fontes, & regando)

Aquellas faces belbs^ & excellentes!

P Quein
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Quem a ouviracom vozes ir cocando

As liíírellas, a quem refponde o Ceo
Co' os acentos dos Anjos retumbando i

Qiiem vira quando o puro roftoergueo

A ver o Filho que na Cruz pendia.

Donde a noíía (aude defcendco

!

Que magoas taõ choroías
,
que diria ?

Que palavras taó miíeraj, & triítes,

Para o Ceo, para agente eípalharia ?

Pois, que feria, Virgem, quando viftes

Coai fel nojofo ,& com vinagre amarOj

IdatarafedeaoFilhoque pariítes.»

Naõeraeíleo licor íuave,& claro,

Qi.ie para o confortar enfaõ darieys

A quem vos era, mais que a vida, caro.

Como, Virgem Senhora, naó corrieis

A dar as puras terasao Cordeyro

Que padecer na Cruz cotli fede vieys ?

Naõ era fó, naó, eíTe o verdadcyro

Pofto, que voflTo Filho defejavaj - -' -

Morrendo poro Mundo em hum tttkdêyfo.

Mas era a íal vaçâô,que alli ganhava

Para o mifero Adam, que alli bebia

Na fonte qus do peyto lhe inanavài-'" ^'^

Pois, ò pura, & Santiffima Maria^

Que, eníiní, fentiftes efta magoa quanto

A grave caufá delia o requeria j

De eíTa Fonte íagrada , & peyto fanto,

Me alcançay hu ma gota, com que lave

A culpa que me aggraVa^Sí peia canto.

Do licor falutifero, & fuave

Me abraagey, com que mate a fede dura

Defte mundo taó cego, tofpe, & grave.

AíFij Senhora, toda criatura

Qaevive, &vivirá, & que naõ conhece

A Lsy de voíTo Filho a abrace pura.

O falíiífimo herege que carece

Da graça, g£ com danado, & falío efprito

Perturba a Santa Igreja, que florecc.

P povo pertinaz no antigo rito,

Qie !ó òdefterrofeu, que tanto dura^

Lhe diz qaehe pena igual ao íei» delito,'

O torpe Ifmaelitâj que miftura

As Leys, & com preceycos taõ viciofos

Na terra eilende a ceytâ falfa, & impura.

0> Idolatras màos, fuperfticiofos,

Vários deopinióes, &decoílumes.

Levados de conceytos fabulofos.

As mais remotas gentes onde o lume

Da noíía Fé naó chega, nem que tcnhatn

Keli|*tam alguma (e prefume.

Alii todos, enfim, Senhora, venhaõ

J^tf^as io Grande Luís de Camtef.

A confeíTar hum Deos crucificado,^

E por nenhum refpeyco'íe detenhaó,

lide hum, & de outro vicio já deyxacfcj

OleuNome, co' o voílonefie dia,

Seja por todo o mundo celebrado

:

Ereípondaôos Ceos JESUS MARIA.

E L E G I A XIL

Traduz o T. os veífos da Sybilla Eritrea em
o Vaticínio tocante aQhrifiono juizofi'

'

Jiaíejcritos com a ley de /ícrojiicon.

JUizo cxtremo,horrifico,& tremendo,

E Juiz feoíípiterno,alto, &celcfte,

- Signihcará a Terra humedecendo,

Verfeha nellâ hum íuor que manifeííe

Como em carne vem Deos, pafa que o veja

Homem coda ella maquina terrefte.

Reyjufto, quedos corpos, & almas feja

Juiz i & quando o mundo cego, & inculto

Sobre efpinhos cruéis dey tado feja

;

Todovaó fimulacro,& gentil culco

Ouíaràengeytaragente i& guerra

Fará co* o mar o fogo, 6c críi tumulto.

Immenfa Luz, que as carnes defenterra

Lançará fora as portas vans do AvernD,

Hum jullo, & outro, alçando á a (anca Terraj

Outros, que faó os máos, no fogo eterno

Deytará, defcobríndoíe os fegredos,

E fendo claro todo feyto interno.

Desfeytos feraõ montes, & penedos 5

E íerà tudo pranto, & eítridor duro

;

Obras de grande dor, &triftes medos.

Será tornado o Sol de todoeícuro >

E deftruida a maquina do mundo ;

Sem luz as luzes todas do Orbe puro.

Altos feraô os valles, & em profundo

Lugar fe abaterão os altos montes,

Vibrará mares Vento furibundo.

Averá ló de chamas vivas fontes;

De trombeta tremenda fom terrivel

Ouvido, fará pálidas as frontes.

Refponderá dos mãos gemido horrível.

ELE-
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'ELEGIA XÍII.

Louva o T, ajingularfermozura de ©VMa-
ria de Ptgeyreafilha do T), Mefire BeU
chm d quem Gffarece e/te Toema^ na

índia em TJamão,

SE obrigações de fama podem tantOj

Que inda de Helena vive hoje a memoria,
Fazendo cada vez mayor eípanío j

Se tambím de Lucrécia a Lívia hiíloria

,

Ioda quejá paffada, cá florece,

E por fama, &triumpho hoje cem gloria j

Se a perfeyçaõ de Laura nunca eíqueceí

Também he que por fama laureada, " •>

Nos ficou por Petrarca, Sc hoje crece $

E fe aquella cruel Troyana eípada>

Deu coma morte vida àfermofura

De Dido, por Virgílio ceie brada :

E fe Vénus fermofj, hoje fegura

Seaprezenca em milverfos, & Diana i
ôsW

Com as nove írmás d' Apolio tem ventura,

Que fará a fermofura foberana,

De Fígueyíoa illuftre, de quem quero

Cantar com doce Lira, & Mantuana ?

Mas íe meella naõ falta, delia efpera

Cantar, naó deftas já, que jà acabarão;

Dêftas cdnte Virgílio, cante Homero

E entre ellas fois, qual Sol entre asEftrellas.

Por vòs Damão j Senhora, hoje florcce,

Por vós as Muíasjà do facro monte,

Donde contino o Louro verde crece.

Vos vem aprezcntar, da clara fonte»

De pallidas violas coroadas.

As pegafeas flores de Elícoote,

A vÒj íe vem cantando rodeadas

Das Nimphas, que o douado Tejo cria^

Com (uas^doces Liras temperadas.

E com íeu íuave canto, & melodia.

Chegadas a vói ji dizem canta ndo^

Eíla he por quem Apoilo emmudecia,
Ella he, por quem Vcturnodeíprezando

Pomona, dccontinoíeabraíav3.

Na menos parte fua imaginando*

Efta he por quem em fonte íe tornava

Oavòde Phaetonte, & porqueOrpheo
As fúrias infernais aquebrantava >

Eíla he, por quem íò Troya íe perdeoi

Ella he,a quem í^aris deo a m^çãa d'ouro,

Eeíta por quem Orlando endoudeceo,

Êíia he, quem dcfio Ganges atè o Douro>
Sò íem falta compoz a natu: eza,

Do Índico Oriental rodo o thefouro

;

Ella he, quem trouxe a luz toda à nobreza

DcsdeLiaõ Fa)ardoSjquedeícende

Do Real tronco íngrez, na mòr alteza.

Eíla he a flor do Lago, que fe cftendc.

Qae fe outras com feus verfos celebraras» E em quem de novo oace a Real pranta,

Foy, que por fua idade, a defta dama
(Porinda eflarnoCeo) naó na alcançarão,

Mastinhalhe aventura Oriental cama^
Guirdadalàem Damaõ, porque nacendb,
Perder fizeíTe às outras gloria, Sc fama,

E em quanto alegre declarar pertendoj

Vos Pay de tal thefouro, daime ouvidos,
Para delle dizer, mais do que entendo,
Naõ reproveis meus verfos d'atreYÍdos,

Antes daylhe louvor,para quefejaõ

De tal dama, & de vós favorecidos :

Qlic milagres d'amor, farey qiae vejaò?

Direy os olhos bellos, boca, & rizo,

Mil partes, que outras damas ter defejaÕ,

Efla he,a quem o mefmo Amor fe rende ;

Eíla he, por quem a Aurora fe levaata>

Na parte Oriental mais clara, & pura^

Efta he, por quem morrendo o Cifne cintai

Efla he, por quem nos dotou fó a ventuia ,,

De mil primores chea colocada,

Em rara perfeyçaõ de fermofura.

Ejta fcrá de nós íerapre cantada,

E dos novos Poetas mil louvores

Terá com fama eterna, & foblimadaT

Na fefta áz Deos Pam cem mil paítores

Djflii fehce terra a ti cantando.

Mil ramos levarão cheos de flores, *

Ati as íuâs lutas dedicando,

Cabellos d'ouro, emíim feu graadeavizo, Seus jogos paftoris de cem mil partef,

Sua arte, perfeyçaõ, & termofuraj^ Com verfos te eílaraõ fempre louvando,'

Qiie na terra nos moiira hum Parayfof E tu, que de teu fer nunca te partes

Que mais? o grave afpeyto, & a brandura, Com fermofura, & graça de contino,

AbocadeRubis,chcadeperlasi Cofn|que por fama ao mundo te repartes»

Das chriílalinas mãos a neve pura? Com roíto branco, alegre, 8c peregrino

Senhora Dana Maria,entre as mais bellas, Aceytaràs feus verfoSj coroada
Vòs fois, quem noíTa idade hoje enriquece, Derofas, &: de louro a ti íó dino,

ILFart. ^ Fij Dali

iilf»' il
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palí do nçíTo choro Vfpierada

Terás cargo da felvade Diana,

E encre nos tp feras, mais eiiímada^ .

Dali, ò alta Dea, & ^^^ài^è'tMiíio:>^ínn'^í

Goverparàs o Índico Oíjente, .f(sv2oV
E £odo eirado aièaí da Taprobana.,.; ; fpq . q

Dali correndo irá de gente em gentç^^', , a

Tua famaj fazendo erqucçida

A das antigas Damas doOccidenf,e, «[/<[ ?..u

Ga^hando^,t.eu louvor imtnortal vid?»
•

% L E G I A XIV.

'DffefpeYãdo o T. de çonfeguir o ohjeão-tdos

Jeus dtjvellos ãezeja acabar com amorte

o/eu tormento,

Aó porque de algu bé tenha efpçrança

Vos efcrevo meu oial em cal eftado,

Qiie fey, que em vòs fará pouca nnudarça,

Mas)à perdido, trifte^ôc magoado
Para reajedio tomo efcrever doreSj

, . ,. .,

Efperar de vòs oucro he efeufado, qj)3

O que naõ faz Amor em meus amoresi
O que lagrimas triftes naõ fizeraó.

ip^em menos o faraó cáufas menores.
Foisoode as mais tcgora fe perderão,

Percaõle eítas palavras de meu fer,

Que pouco me doem jà, jà me doeraõ.

Sempre deite meu mal tive fofpeyta,

N jõ que de todo era todo mo faltafie

Húi elperança váa cm fim desfeyta.

Fazjane o deíejo que erperâíTe,

A razaó doutra partCj quetemeíTe,
E de eíperanças váas naõ confiafle.

0^1 c olhaffe, que por ellas naó perdeíTe]

A doce liberdade, o riíoj o canto^

Peque depoij em vaó mearrependeííe,

AiQor, que tudo pòde^ pode tanto,

Qu.; para ver o mal, em que me vejo, •

Mc naõ deu olhos mais que para pranto,

Naó curey a razaó, fegui o deíejo,

Outras coulas íegui^ de qualidade^

Que churo, ôc callo, por naó fer fobcjoj

Pela voíTa neguey minha vontade.
Logo como vos vi, no meímo ponto
Vos eairsgoa a vida a liberdade.

O que paíloLi depois, naó vo lo contos
De que ferve contar coufas fobejas,

A qa>im lhe foube dar hum tal defconto.
Ali cfperanças minhas, jà perdidas,

Agoia, pâiu uiais tçr que coutar,

UinÍ4S 4ç Çr4nd& Lm de Camtei,
Soube que tofies vãâS, foíles jfingidasr

Em que poílo, ou que devo ho)e efperar,

Onde acharcy de novo outros enganos,

Qciç pofUó deíeiíganos enganar,

jlyias he venta euy^ar enganar danos,

O trúte, qupnem, naaiffia tem alento?
;

Tem feu remcdio íp, í)0 íim dos annos,

J2 naó elpero ver contentamento.

Perdi quanto ef pçí-ey nUma ío hora,

Enaõ perdi era ujuyfas o tormento,

Eíobre tantas perdas, mda agora,

Q.ue efperava de v òs a vòs queyxarme,
Naó moconfentç Amor^que na alma mor^i

Poemíe diante» a fim íodeegorvarme,
;

Que vos oftenderí y, moftrando aqui,

Qiie tanta fé pagaes com maltratarme.

E enraõ eííe ttmor deyxame aíli,

Além de magoado, frio, & mudo,
Arrependido de quanto efcrevi.

Ccuías de voíío golío ainda cudo,

Como feoaó euydaiíe, o que naõ creo,
.

]M aó perder illo, pomo perdi tudo,

Mas yaiTe o medo ]i, pois que já veo

O defengano, (em le ter fábida^

Que a certeza podia ter receo.

Agora naó meda perder avida^

Nemadevefecear quem adefpíeza,

Matayme, fede mim íoisoífendida.

Senaó roateme já minha trifteza.

Que eítc íó bem me fica, efte me vaj.

Se mo naõ eftorvar vofTa crueza.

Quem fe naó efpantará, vendome tal

!

Temer,que o trifte fim, que meordenafte «^^

Mo negueis por remédio de meu mal.

Entre filvellres feras vos criaftes.

Pois dais por galardão do que efperava

Cruezas dcfu fadas do que uíaftes.

Quantas lagrimas tnftedcrramavaj

Quantos fulpiros dava noyte, & dia.

Se vos naõ via, & em quanto vos olhava.

Tremia diante vós, aufente ardia^

Abrandava efte mal ter para mira,

Qi-ie fentia meu fogo efl*a a Ima fria.

Mas muyto ditíerente foy o fim

De tudo oquecuydavanocomeço,'
por onde de hum mal noutro, a tantos vim.

Vida para tal vida naó vos peço.

Morte para tal morte qual me mata
Me podeis dar, que bem vo lo mereço.

Porque com a dor a lingoa íe delata,

E cora gritos vos chama, & com razam
Sem íe, delamcravel, cruel, ingrata.

Por
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Por ííjo acabay já VeíTa tençaõj

Farray, fenhora, jà voííàs cruezas

No íanguedeííerníte coração.

Acabay de acabar tantas triítezaSj

Pois acabaftes já vãas efperanças,

Acabem jà também minhas firmezas.

Acabe a vida, acabaràó lembranças.

Mas todo eftà por vòs taõ acabado,

Comomuytas em mimas confianças.

Que tanto me trouxeraõ enganado,

ELEGIA XV.

^eyxa-fe o T, dafua fortuna em lhe conce-

der a dita de ver huma fermozuraj de

quemfèm^re ficou capivo Jem
refgate.

FOyme alegre o viver, jàmehepezadoí

Que do contentamento que fentia

A minha cufta eftou deíenganado.

Ao regaçoda morce a dor me guíâj

Porèaij porque com vida mais me mata,

Dilatandoma vay de dia em diaf

Mandame Amor fugir da morte ingrata,

Pois naõ fofre limite em vosamor,

Que elleos laços ordena, elleosdeíata.

Lancey contentamentos a voar,

Tarde os el pêro ver, que he íeucollume

Ter azas ao fugir, freyo ao tornar,

Openfamento pofto em alto cume.
Para íacrificarfe à voíTa vifta,

Nocoraçaõ me guarda eterno lume.

Com openfamento os olhos té conquifta,

Pois fempre enn vòs eftá, porque os naõ leya.

Que eile muro naõ tem ^ que lhe refifta.

Ainda qufi minha alma em vòs íe finleva.

Em todo tempo naõ deyxa de arder,

Quádo o mote arde em calma,ou quãdo neva.

Vivey cuydâdos em quanto eu viver,

Ou porque em fombras voíTas fempre viva.

Ou porque me apreífeis para morrer.

Vontade rainha^ fempre fois cativa,

Meu penfamento, aunca íois mudado,

Flammadeamor, fereis fempre em mi viva.

Suave cativeyro, doce eftado, i-

Brando fogo de Amor, que em vós gíiardaes

A fim de meu defejo retratado,

k Nunca nefta alma minhaj aonde eftaes, \
'^

Falteis, porque entaõ falta a efperança,

Sem quem me falta a vida muyto mais,

Scnliora, em cujo peyco odio, & mudança

^eLuts ds CãmSesl
"'

IJt
Lançaó fora o Amor, & fua fi_rmezâj

Que dais efquçciniento por lembraríga.

Armada dos eípinhos da crueza,

Trazeis porapparenciasahrandura

INío roíio, a qual o peyco pouco preza.

Moílroums hum leve bem aiinha ventura^

Pagueyologo com longo tormento,

Queo goílo foge íempre, & a pena dura»

A tanta dor hum leve íentmientoj

Nunca em vòs pude ver, quâco em vaõ digo^

Mais mudável que o vento o dais ao vento.

No principio roeu Fado me ioy amigo,

Naveguey pelo mar deiiedeíejoj

Que leva de hum perigo a outro perigo.

Em vòs he pouco o ar/jor, em uiinj íobejo,

Crefceem mim, falta em vòs, & dem.jneyra,

Quede quantoem \òs vi, já nada vejo,

Moilrouremeo tormento na primeyra

Com ro/lo alegre, para queo íeguiife,

E lanceyme ao feguir nelta cegueyra,

Fortunaij porque quiz^queeu oíentifíe^

Moftiafe, por mollrar qual dentro era,

Eu choro meu engano, h eila níle. - ívo. >»

Quem em contentamentos vãos cfpera>':

Eíperecedo defenganaríe,

Qierem breves limites fua efpera.

Forem quem ha, que mais queyra livrarfe

De taõ doce prifaó, ou quem deíejA

Dos nòs deíTes cabello» deíataríe.

Os olhos, a quem as luzes tem inveja^

Qie em vòs o Amor de amor tendes vencidòj

Quem ha que vos naõ ame, & vos naõ veja,

Rofto fefmofo, em. quem efta eículpido

O mòr bem, que íe pôde ver na terra.

Quem ha naó queyra fer por vòs perdidoj»

Olhay, fenhora, as horas apreííádas.

Que vem cobrindo o ouro dos cabcllot

De neve, & torna as roías deícóradas.

Ireis ver ao criílal os olhos bellos,

E jà os naõ vereis quais dantes eraõ,

Poísquaesentaóferaó, naõ queyraes vellos^

Uíay dos bens, qUí vaôcomonaícéraõj

Olhayj que tudo delce de alto eílado,

Que também os prazeres meus deceram.

Mas aaõ defcerá nunca meu cuydado.

ELE,
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Huma lembrança chea de tormento,

XVL Aili algum eípaço porfiando^

Tendo por impoílivel efquecertej
EJla Elegiaparece feyta em o defteno do T, Ficará ao vento vozes dando.

VfK, tn^J/^ /„ ^ J- J_/r_. 11,1 «11/ , .
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& luUa Je queyxa da de/ígualdade do
amoYi muyto da Jua parte^ &

nenhum dcíla.

Unca hum apetite moílra o dano
Antes de íer de todo eíFeytuadOj

Mas no fim vem moftrar o deíengano.
Dureza a caufa, & eu defeíperado,'

Pelb que imaginou o penfamento^
Ando por efta ferra deíterrado,

-"iEfpílhandoa voz ao leve vento,

Dclie íó confolado , delíe ouvido,
O fâço fabedor de meu tormento.

Q^ie monre ha,quena5 tenha jà movido,
O^ie afptra montanha, ou roca dura,

A força de meu mal naõ merecido.
Nas duras pedras achafebrandiara.

Falta neiTe cruel humano peyto,

Qiiem vio nunca mayor deíaventura

»

Fouco pòds em ti amor perfeyto.

Quando de hum movimento vive indignoj^
Qucjâ mais fe negou a humfogeyto,
.Da ventura^ devòs, demeudeílino,
Pois todos contra mim íaõ conjurados,
Eíle vâlle fareyde meu mal digno.
Co elle a noyte, & o dia meus cuydados

Paííareyem acerba^ & longa vida
Em quiyxas, U em fufpiros deíufados;

Porque fey que íeràsdiíTo fervida,

Naõ deyxarey dos montes a dureza.
Até tua vontaleíer movida.

Aqui me fobirey na mòr alteza

Da íèíra,onJe logo contemplada
Será tua perfeyçaõ, tua crueza.

A alma em ti fó prompta, & occupada
Eft ando de tormento efquivo,& duro
Oprimida fera de ti levada.

Diícorrendo hum paíío, & outro efcuro'
De mal em mal, de hum cm outro dano, *

A paga tal verá de hum Amor puro.
E vçndo aqui taó claro o deíengano

Cos olhos feytos fontes mudara
Lugartaõinfehce, &deshumano.
E o que mòr tormento lhe dará

A Icnib.ançi de alguui contentamento,
Qie inda qu 2 pequeno, magoará.

Fará por divertir o penfaniento
D.fta parte tnaíflima mudando

Aili íe queyxará de conhecerte,

AlU dura, cruel defpiedoía

Dirá ; Diíty que podesjá moverte, 1 6o'fi-jA

Mais que Veiuis[dírà] dize, fermofa.
Quando neila belleza pura, &, rara

Se verá huma hora piedoía.

Allidirà, cruelj & quem cuydàra
De hum efpirico taó reíplandecente

Taõ fera condição, & caó avara.

Alli vivera trííle, alli aufence,

O coílumado mal por íi íofícndo,

De o quereres tu tanto contente.

Como o mundo eftà jà conhecendo,'

* 'Vi»»

E L E G I A XVII.

Reprefenta o V. os vagaro/os pajfus, em que
fe intertmha aliviando-fe com a repre-

Jeniaçao imaginaria deJua querida

Siíuhora,

LA ííerra fatigando de confino
Los paíTos vagaroíos voy movendo,

Perdíendo de la vida todo el tino,

De mis fufpiros triftes no pudiendo
El alma apartar, y el penfamento
De aquella por quien yoeftoy muriendo:
Queaunque Jaaufencia es grave tormento

Que te olvide en elloes impolfible.

Que con amor no puede apartamiento,

Veoteconípiritomvifjble

Fnelmuy vivotengoaquel meneo
Tan fíero para mj, y tan terrible.

Todo lo rtus a;egre trifte veo,

El frefco valle, cí monte, la erpeíTura,

La clara fuente enoja auneldefeo.
El dia femebuelve ennocheeícura^

No puede amanecer de dò aufenre

Tus claros ojos foo^ de tu hermofura.

Permitteyajftííora^que preíente,

Do quiera que tu luz es decenida
Sean el alma, y vida juntamente.
En tu íervicio alli prompta la vida

Porné en alma fola en concemplarte,
Aunqus mefeas fiempre endurecida.

El mal que hazes dulce en toda parte,

Sabrcfoes el tormiento, yo loquieio,
Pu es es tu voluniad no ablandarte.

Que



Rmàsdogfânde

Qae quãáo uriâ íiofâvêga, quenoeíperoj

*iedofa, y blanda tnàs que las paííadas,

r me quieras oir, viendo que muero*

Las criftes oo feran de mi dexadas,

;^e no fabré vivir fin el eílado

)e penas, canto ciempo ya provadas.

Hablo como furiofo, y cranfportadoí

'ido lo que me es màs enojofo,

-lolgando de me ver tan olvidado.

Quien fatigado es, no dã repofo,

;^ue lufras coh paciência te conriene,

Las quexas delj que a fi fe es odiofo,

Al tiempo que bolando ya màs viene

Vlis^deCufadag bozes encomienda,

'^ç, affi la trifte voz en ti deciene.

La fuerça dei dalor ninguna emienda

Puede tomar en mi> que facislaga

Lo menos que la quexa en mi te ofienda.

' Incurablc parece una gala,

^locí^querecibadetu mano,

^ío quiera Amor, que yo jamásdeshaga

>u V oluncad en eito, qu5 es en vano. '

ELEGIA XVIII.

Continua oT,a faudade , & reprezentaçaS

da [ermofurai a que eftàprenda4o,

DE pena enpefíamuevo las paííaJas»

La triítiífima voz ai ayre dando

Voy cantando mis quexas defuíadas ;

Incietto en el camino, que pifando

De un monte eíquivoi ai otro me encamina,'

En médio dél eftoy en ti penfando,

O rigorofo paíTo, yquan indigna

El alma veo aquidefolauna hora

Poder en ti peníar cofa tan digna,

"Si el alma auii na es merecedora

Puriílima, y perfedâ,y que me puede

De efperança quedar en ti^fenora?

Masque puedo querer, Fortuna ruede^

LIevandome de un trifte en otro eftado,

Y íi es tu voluntad un bien no quede.

Enmino vive y a, es tranformado

En tij el trifte efprito, que tenia

De ti fola fequiere ver mirado,

Queaunquí en fatigas palTe noche, ydia

De tu mano fe vieíTe, ó cn paíTo eftrecho

La firme voluntad no mudaria.

Y íi par realeza un blando pecho.

Que canto ciem po fue endurecido

^^uifieíls ya ijnoftfar un nuevo héebo.

tnisdèCàmoêh ^í.

Adò me liegarià aqtíel fonidcí

De cu nueva mudança, y miveiltura,

Al eco, ai vaíle, ai monte empedernido.

Do no fe cantaria tu blandura,

En que regton eftrana, o nueva parte

Qoedíira por loar a cu hermoíura,

Quien nopulieraeítudio, ingenio,y âftêj

Y quando todo nò, mucho dixiera,

Moftrando que cupiera en ti ablandarte.

Qu& robk^ que leon, que tigre huvierâj

Que afpera montana inttatada,

Que mis mudadas vozes nooyera.

Mas no quiere Amor, que la uíada

Qiexa, en eitas ilerras eíparzida

De tanto tiempo ya íea dexada,

Ni tu querràs que yo dcxe la vida,

para me dar tormiento aun màs fiero,

Ni con tan longa ufança interrompida.

Cada hora másaí^icra teefpero, >

Que vcngas pido, el mal íea raàs duro,

Que el que puedo (ufnr, ya no lo quieroj

Pruevareelteamorpefteao,y puto

En tatigas mayorcs^ en crueza,

Quanto fuere mayor, es más ieguro.

Excedes à las fieras en dureza,

Quando fe ha vifto eneftapura, y rara

Gracia, dei duro monte la afpereza.

De losbienes quepuedes dar avara

Al que puedesdar vida, y por ti pena,
^

Puss niegas lo que el mundo no penfâra,

Hazeen tu voluntad^ como ella^ocdena;

ELEGIA XIX.

Tanegyrko do T, aTedro da Sylva defcen*^

dente dos Sylvios , K de ç_y£.neas SyU

vío, que mojjosfundàruo o Impem
Romam^

ILluftre, & nobre Sylva defcendido

Dogram filho de Anchiíesvalerofo,

Por armas, & por fangueefclarecido.

Qus como forte, oafado, & piedofo

Aascoftas falvou o pay de longos annos^

E o filho pela mâo tenro,8ç mimofo.

Eos Penares, que tinhaó os Troyanos,

Tirou no mòr confliéto da Cidade,

E Tl que Gregos fizeraõ tantos danos.

Grefcendo foy de húaem outra idade

Efta illuftre progénie generofa

Em viftuie, valor, honra, & bondade,

Acèchje^arànoíTatanídiíofa,^ ,^
Pois
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Poisnelleo Ccoati Sylva nosdeu,

Qije a fazes com tuas obras mais íer mofa.

Aonde oincliro Reyderaotu leu.

Movido pello Spírico, que o guia

A mayores proeías, que a Theíeo.

Pellas partes, que etn ti jà conhecia.

Ou decreto de cima te eícoíheo

Por começo do fim que pertendia.

De Capitaó de Tanger te proveo

Em tempo que o Maluco aíTaz valente

O grande Império de Africa venceo.

E fendo cila eleyçaó do Réy valente.

Da cega-inveja forte murmurado.

Porque ninguém eícapou ao maldizente.
Naõtenegàraõ íeres esforçado»

Masdiziaõ, que á guerra em tai idade
Servia Capitão exprimcntado.

E que em tempo de tal neceflidade

Convinha velho amparo, & forte efcudo.

Em quem naó pofla haver temeridade.

Mas bem ao contrario fe vio tudo.

Pois pTudencia, & esforço juntamente
Em ti exprimeotou o Mouro rudo

Rmas do Grande Liús de Cãn:hs.
Pois no dia menor^ que tin?ia o arino

Omayor feytoem Africa íizefte.

.lO <\

ELEGI A.

O argumeiíto àefta Elegia he o mais próprio
do MetrOt de quantas o T. Compoz : chom

ra a morte de T>, Tello , a quem
matdradna índia,

SAyaõ deíla alma trifte, &: magoada
_ Palavras magoadas de trifteza,

E feja ao mundo a caufa declarada.

Saya do peyto a voz.com que a gra veza
Sogiga, doma^ & as gentes move tanto.
Por mais, & mais que tenhaó de dureza.

Evos meus olhos triíits entretanto
Em lagrimas efta alma derretida
Choray, que amargo choro he o meu cantO;

Quanro de mim a caufa foy fentida.
Seja de vòs chorada, & junta mente
Choremos huma morte, & huma vida,'

Abondade choremos innocente,
Quando co graõ confelho, & pouca gente Cortada em flor, que peia acerba morte

AtraveíTafte os campos Africanos,

Como gram Capitão^ velho, valente.

Eíoltea parte onde os mauritanos
Naó tinhaò vifto lança de Chriftáos
Havia longos tempos, longos annos.

Toraaíícdefcuydado hum Capitão
}No tempo, & afii na guerra exprimcntado.
Em quem fe confiava Tetuaô.

Alafoj irmaõ deAlafe, nomeado».
Que naó íó o feu campo defendia,

Mas entrava no noíTo confiado.

Efte, que toda a grande Berbéria
Tinha, por muy prudente, & animofOj
Agora o tens na tua eftrebaria.

Que pode aqut dizer pois o envejofo^
Onde taõ claro vé^ que neíla idade
Supre o nobre fanguegeneroío,

Naó te dirá, que loy cemendade
Para feyro corrioellc raõ valente,

Com ter leguroo campo, & a cidade,
Nem te pôde negar leres prudente,

Pòistempo, &• conjunção foíle elcolhcr
Em que naó arriícaíle a ttja gente.

Mas adi te íoubefte recolher

Com grani defpojo feyto, denfo d.inOj
Sjm hum dosquelevafte fe perder.
O felice Varaó, Sylva Troyano,

Qiiemte pòJe louvar, como yenceíle,

Nos foy arrebatada dentre a gente.

E aquella immenfa dor,& dura forte

Da magoada máy, cuja alma trifte

Também cortada foy com agudo corte.'

O cfpirito gentil, que ao Ceo fubifte,

Porque engeytafte a minha companhia,
E acompanharie eu naõ coofentifte.

Efte he o canto heroyco, & de alegria,

Queeu jà em teu louvor aparelhava,

Gomo o tornou a morteem Elegia.

Efta he a eíperança, que nos daya
De ti, tua tenra, 6c alegre mocidade.
De quem taô grandes coufas fe cl perava.'

O Mymineo,queem mães pcrfeyta idade
Com honras mil te andava aparelhando
A máy, de quem naó ouvefte piedade.

Qi-ie agora, como Hecuba, anda bramado,
Bulcandoem vam a cala em toda a parte

Amado Filho mcUj por ti bradando.
Quem me vedou os olhos teus íerrarte.

Que em tam amarga, &triííedefpedida
Pudera efta alma minha acompanharce.
Quem te privou dachara, &doce vida.

Meu filho taõ fermofo, & mal logrado

Douscoraçóes paíTouhuma fólerida.

Em terra de dcfterro,ay filho amado,
Deyxandome fcm ti deíemparada,

Quizcftc íer deeíUanhosfepuUado.



^hias para fazertaôgraõ jornada^, i

«

Naõ levarás etn tua companhia i;ll:-'^f

ElT;a mifera mây derconfoladaí

Quiçaes que algum foccorro fe feria.*

O^e vendo vir aeípada em altaerguida, . >

Filho, com hum grito meu|teaviíaria,í;ji. U
Ou receberão golpe nefta vida, 'O

AletendomenomeyOjôc tu viveras, O
Fartara de meu íangueeíTe homicida,

Ay aihoj meu amor, que tufo eras

Quem com tua vida alegre algum defcanço

A meu viver cançado dar puderas.

E ,cuíeràs também quem manco a manco
Me acabarás a vida, que eu queria 3si/I

S^fli ti ver acabçida de hum íó laoço,

E vòs também mulheres, que pariftes

Ajudayme achorar, porque em mal taato i

Naõ íacisfazem íó meus olhos triftes, :

Afli com gra-ve dor de canto a canto

A^è nos corações de mor dureza íTi 3
Soa huma voz confufa, hum amargo pranto.

,< O tu, honra^ & primor danaturezai

Illuítre, & fermofiílima Maria,

Naõ trates malj fenhora, tal belleza.

Pois ÍQ cuítodia es, donde aleg ria

Defunta, Sc tal chorada em dia amargo
Refurgirà em Outro alegre dia.

Queatideuomovedor do mundo o cargo
pe alegres a mây chorofa, & trifte,

Qije alegre vivirà por tempo largo.

Poíloque a dor do irmão muyto fentiíle

Naó defttuas as lindas tranças bcUas,

Pois oremedioniífo naõ confiíle.

Naó trates mal as nidjtaseítrellas

Dos olhos tens com lagrimas ardentes^

Pois tem mais refplendor que todas ellas.

Naó oílendas as faces refulgentes.

Obra de Deos, com mão ddlpiedofa, í

Da pátria honra, fe louvor das gentes.

Mas vay com doce voz, brada, & a íiiorofa

Confola a triíte mây delconíolada

Com tua viíla alegre, & taó fermofa.

Promctelhe^ que em fi reíuícitada

\'erá Tua alegria )à perdida.

De todostaô íentida, & taõ chorada.

Pois ceu remetiio cila fó em íua vida.

Que haja de ci materna piedade,

N.aõ dè tanto lugar â dar creçida.

Bem íe permittc afraca humanidades^
Por filho tal, & tanto tempo aufente -, :^

Hum moderado pranto, huma faudade.

Mas taõ continua dor, que eípãtea genie,
11. Part.

• -í- -ô

Liils de Camôesl III

E põem em cal eílremba vida artíada,

Né o mudo' o quer^ nem Deos naó o cóíente^

Naõ foy a morte de Heytor fépre chorada

Da triíte mây, qupalem de filho amado, .

Era porelle ÍÒTroya amparada. ^

Masiàdelpois de morto, Siarraftado

Com Grego applauío, vozes, & alarido^

O corpo houve às mãosdeíconjuntado.

Perdida a cor, o collo recaydo,

Naó parecia Heytor, que dantes era.

De pó, de fangue, & de fuor tingido.

Com feus olhos lavoulhe a chaga fera.

Com fuás mãos o rofto lhe alimpava

Sem alma, & fangue, jade cor de cera.

Mas vedo em fim quaó pouco aproveytava

Seu chorOjSc né por roais q em vaó bradado

Chamava Hcytor, Heytor reíulcitaya.

De lagrimas os ol hos enxugando.
Defenganada jà do Filho amado
Se foy com a amada filha confolandoj

Nem ferapre o fero Achiles: foy chorado
De Thetis fua mây, do branco coro,

Princepe Grego laõ aílinalado.

Também pagou à morte o antigo foro»

E à Dcoía naó valco fer prevenida,

Nem íufpiros v^ilèraõ, nem feu choro.

Também a efte acabou mortal ferida.

Sendo meyo immorcal, & filho amado
Da Deofa de N éreo taõ querida.

Nas agoas de Acheronte foy banhado,'

Porque em batalhaSj como o fc:ro Marte,

Do ferro naõ pudefle íer cortado.

Mas a agua naõ chegou áquella parte,'

Que cíquadrinhou a fetta aguda , St forte.

Que contra ella naõ vai engenho, ôc arte.

Chorarão as Gregas gentes íua morte.

Os Phocas, Sc Deiphins também chorarão.

Chorou do gram Nereo toda a corte.

Tantas lagrimas triftes derramàtaó,

Tanto chorou a mãy, que muyto o amava.
Que a Xanto, & o Simois acrelcentáráo.

Mas vendo que o chorar naÕ aproveytaya,

E que era dor perdida, & deí^tino,

Gs léus fermoíos olhos alimpava.

E com alegre rollo de ar benino

O Geo, a Tcira, o Mar, tudo alegrando,

E os cidadãos do Reyao criftalioo.

Os íeus verdes cabellos eípalhando

Ao vento, de mil Ninfas rodeada.

Tornando a vilUatrazdequádoem quando^
De PaufilipCj & Oficia acompanhada, -:>

De DoiiSj Menalipe, & de MekíitQ,;„ír^ ;-j^
"'^

: <i s?
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Sefoypaf-aNeréoCOnfoIàda. .. .., _, .., Hum An>o novo tens, fitJtbíSiijenincy;

Deyxay pois jà, fenhora, oacnarfopiJaníó-, Vive fenhora alegre, & coníolada, : À ui

Qu e por ti rogaao Padre de co n ti no. ' ' ri'.

O âliTja pura em alto alevàntadá,

Que là eftàs neífeCeo luzente,& claro, '^íl^O

Dcfta mortal priíaôiàdefatada;»: jh' «udlil

O fenhor meu Dom Telo,ami^O€ha!pó^

Qiie do terreno Sol, onde vivefteu ; . \ \

1 e arrebatou fem tempo o tempo avaros ' ' êÍ
Se ao paíTar do Lethe naô perdefte /A

'K memoria áe mim, qiieítaaco teattvo^'»"^uP

E por intimo aniigo me tivefte. - . v uam /.

Com atcençaõ efcuta omeir reclarjtwaí), í

Naõ dcfprefes de ouvir là defla altura- " ' •

A bayxa, & roiucà vojTj doirt^xie te chamo.'

Que quando CQueedido da ventara
Me for o que eu por ti agora peçic^ - ' \.

Naõ borrarão teu nome afàmâtíctira,' ; • i

Em tanto as bayxas Rimas te offereço-

Em penhor da vontade,& amor profundo.
Até cumprir o que hora aqui pfofeço.

,

Que encaó te cantará por todo o mundo,'
Com linguas mil a fama foberana,

E occuparà teu nome íem íegundo
Do patcio Tejo alem da Taprobana.

M\U:

Ú-L

L E G I A XXL

A pena, a dor, o mal, que tanto crece»

E day lugar ao meu inédito canto^

Com graó diííiculdadéíe oíferece

A grandes deíventuras taes como ella,

A darlhe igUaes palavras, quaes merece.

Por tanto eu íenhora, agora neíta

Naõ as hey de bufcar por coníoiarte.

Que ao^ triftes eoníolar fó a ratcaõ preftaj "1

Tanibem íeraõ perdidas nefta parte

Confolaçóes, que em chórb de amargura
Força naó tem, por mais que tenhaõ d^artè^

Se as lagrimas naõ vence a razaópiira,

Tortuna íempre a oOtras acrefcentaj

'Guardete Deos de môr deláventúraiiOu j uJè

Naõ digo, que aalma éfté de magoa ijíêtà^

Porque humano he fentir, mas he fraqueza,

Naõ íoffer o que OeoS nos apreíenta.

Naó he efte mundo a noffa natureza,

Eftradâ íi, por onde canninhamos,

Preten dendo chegar àSumma Alteza. í

Neíle caminho hú paflbeftreyto achamoi^
Morte fe chama horrenda, & defabrida.

Divida, que Adam fez, & nós pagamos.
A todos he coraíDumeíta partida,

'Quem marre, naô morreo, parno primeyro,

E o que hâ depois da morte he eterna vida.

Todo animal,que nace efíá foreyrò

A paíTar eíte paflbeftrcy to tanto.

Todos là havemos de ir por derradeyro,
Deyxa, lenhora^ deyxa Camargo pranto.

Teu rilho eftá no Ceo refplandecente,

Jà entre os Cidadãos do Coro fanto^

Noíias míOTorias iríítes naó as íente,

Jà livre,& de theatro eftà olhando
Com olhos im mor taes a imraortal gente.
Da Vifaó Beatifica gozando,

Sem medo, ou fobrefaltode perdeila

O mundo, & feus afagos deíprezando,

Dviliicoiítèplade tíúa, 6í de outra eílrella^

Ou fixa, & errante, o curlo, &c movimento^ Contra outro, que naõ t'em humanidade.
Tendo, fcm fe mover, os pès fobreella. An or, que tudo faz para mór dano

Veloz, qual o ligeyropenfamenro, Me deu o mal, levoume oíofrimento,
PâíTa de pólo a pólo,& o Cco conhece Ah duro Amor, cruel, &deshumano.
Qj: íeu caminho faí com paflb lento. Naõ vos lembre, fenhora, meu tormento,
E porq o mar continuo mingoa, & crece, Que eftebem omereceaouíadía

Compréde.Sl a quinta eííencia pura,6c neta. De cu empregar em vós meu penfamcnto.
E com que laz a Lua refplandece. Lembrovòs hum amor^ que cadadia
Nem nosefpaota no ar qualquer cometa^ Em mim taõverdadeyro, & firme crece.

Os pontos fabe de hum, & de outro figno, Qut alheo me traz do que fobia.

Por onde faz feu curlo o graõ Planeta. N aõ peço que o pagueis, como merece^

jQue

Tede o T.t^ncârectdmmé ã^Urhà Sènkirkj

quefuponhofoy todo o^objeBo defeus dif»

velios^ que/e compade£fa do tormeU'

íOf em que o tempoJiofUa vifia,

NAõ me julgueis, ícnhora a atrevi hrêto

O que me faz fazer hu mal tâo fortç.
Que naõ me bafta nelle o íofrimento.

Que tal me traz jà agora minha forte,

Que níe fdz buícar voíía crueldade.

Donde fó por remédio eípero a morte.

Naõ vos pude cal lar tífa verdade.
Porque força naõ ttm poder humano

i
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Que nsô mereço eu tanto, mas fo peço.

Que por mim naõ cuydeis,quedermerece.

Porque fefó por fi hedetal preçOj ^

Que a fuprir bafta Teu merecimento

Quanto eu de minha parte defmereço.

Bem vejo que em tomarofofrimento

Para vivefj melhor remédio foraj

Que hum taõ defordenado atrevimento.

Mas eu^ que do viver menos, jà agora

Que de todo a livro, pois creícendo.

Vaõ com a vida os males cada hora.

Vos quiz manifeílar meu malj fabendo

fi quanta defventura fe aventura,

;^uem pertende fazer o que eu pcrtendo.

Quizeííej ó oxalá, minha ventura,

:^e caftigaflèis vòs efta oufadia

[liom huma cruel morte trifte, & dura.

Que naõ leria morte, mas feria

íum fuave remédio doce, & brando

Deite mal, que me mata cada dia.

Até quandOj fenhora, & até quando

Cera lugar em vòs volTa crueza,

ia morte naóemmim, q a eftou chamado?

»»í
Abrande msu acnor voíTa durezaj

Queeíla alma em fitrâsforma com tal cura,

Que já naõ he amor, mas natureza.

Abrande jà huma vida, em que fó dura
A alma, porque veja, & exprimente.

Que naõ tem fim a graõ defaventura.

Abrande já huma dor, que juntamente
A vida penetrou, & a alma trifte,

E lhe roubou o eftado feu contente.

Moftrayvos poderoía em quem reíifte

Em defobedecer, ou enojarvos,

E naõ jà contra qiiem vos naõre fíftc.

Em quem cuydar,q digno foy de amarvojV
M oftray voffo poder, pois o merece,

Em mim naõ, q o naõ fou taõ fó de olharvosj

Attcntay por huma alma, quefe eíquece
De fi, por que em vòs poz fua lembrança,

E tal, que em nenhum tempo desfalece.

Nem íofpcyto que poíTa aver mudança^
Num coração, que mais que a fi vos ama,
Daylhe jámorte,ouvidi^ ou efperança.

Que tudo íerá gloria por tal dama.

11. Parn Qij oGTA-^

' u
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CTAVA
Efla OytaVa fe:?^ o T, e/íando deftenado em Ceuta em Vinte & dom, ou Vinte & três

annos de Jua idade, ò' a dedicou a (D* António de iSLoronha, O argumento todo he

fdbre o delcomerto do mundo.

QUem pôde íer no mundo taõ quieto?

Ou quem terá taõ livre o penfamento.»

Quem taò exprimétado, ou taá diícreto*

Taó tora, enfim , de humano entédimento,

Que ou com publico eíFey to, oa c6 fecreto^,

Lha naó revolva, & efpance o íentimento,

Deyxandolbeojuizoquafi incerto,

Ver, 6c notar do mundoo defconcerto ?

Quem he que veja aquelle que vivia

De latrocínios, mortes, & adultérios %

Que ao juízo das gentes merecia

Perpetua pena, ímmenfos vitupérios 5

Se ã Fortuna em contrario o leva, & guia^

^íoftrando, enfim^ que tudo faõmiítecios

Em alteza de Eftados triunfante,

Que por livre que feja naõ fe efpante?

Qaem ha,que veja aquelle que tam clara

Teve a vida, que em tudo por perfeyto

O prOjjrio Momo à as gentes o julgara,

Inda quando lhe viiTe aberto o peytO|
Se a má Fortuna ao bem lòmente avaro,

O reprime^ & lhe nega feu direyto,

Qiie lhe naó íiqueo peyto congelado,

Por mais, & maisj que feja exprimétado?

Demócrito dos dcofes proferia

Que eraõ fós dousj a Pena, & Beneficio,

Segredo algum ícrà da Fantafia,

De que eu achar naó poíTo claro indício,

Qae fe ambos vem por naó cuydada via

Aquém os naó rnerece^ he grande vicio

Em Deofes íenr. juíliça, & fem razaõ

Mhs Demócrito o d síje, 6i Paulo nam.
Dirmehcis, que íe efte eftranho defcõcerco

Novamente no mundo fe moílraííe^

Que por livre, que foff^^fic muy experto,

Naó era de eípantar íe me eípantalíe.

Mas que (eja de Sócrates foy certo,

Que nenhum grande cafo lhe muda íTe

O vulto i (ou de prudente, ou de cóftante}

Exem pio tome delle, & naó meefpante.
Parece a razaó boaj mas eu digo

Defte ufo da Fortuna taõ danado.
Que quanto he mais uíado, St mais antigo,

Tanto hc mais eftranhado, & blasfemado^

Por que íe o Ceo, das gentes taó amigo,
Naó dà à Fortunatempolimitadoj
Bem he para caufar hum grande eípanto,

Que mal tam mal olhado dure tanto.

Outro efpantomayor aqui me enlea {

Que com quanto Fortuna tam profana
Com eítes defconcertos fenhorea,

A nenhuma peíToa defengana.

Naó ha ninguém que aíTente, nem que crea

Efte diícurfo vaó da vida humana,
Por mais ^ filofofe, nem que entenda,

Quealgu pouco do mudo naõ pertenda.

Diógenes pifava de Plataõ

Com feus fórdidos pés o rico eftrado

}

Moílrando outra mais alta prefunçaõ

Em defpreaar o faufto tam prezado,

Diógenes, naõ ves, que eftremos Iam
Eíles que fegues de mais alto eftado?

Pois fededefprezar tepreiasmuyto,

Jàpertendes do mundo fama^ & truta.

Deyxo agora Reys grandes, cujo e.tudo

He fartar eíla fede cobiçofa

De querer dominar, & mandar tudo

Com fama larga, & pompa funtuofa.

Deyxo aquelles que tomaõ por efcudo

De feus yicios, & vida vergo nhofa,

A nobreza de íeus anteceiíbres,

E naõ cuydaó de fi que íaó peores.

Aquelle deyxo a quem do fon o efperta

O graó favor do Key q íerve, ^ adora,

E íe mantém defta aura falfa, & incerta, ,

Qiie de corações tantos he fenhora.

Deyxo aqueíles q eftaó co^ a boca aberta

Por fe encher de teíouros de hora em horaj

Doentes deíla falfa hidropefia,

Que quanto mais alcança, mais queria.

Deyxo outras obras vans do vulgo errado,

A que jà naõ ha alguém que contradiga •,

Nem de outra couía alguma he governado
Que de huma opiniaó,& ufança antiga.

Mas pergunto ora a Cefar esforçado,

Ora a Placaó divino, que me diga,
• Efte



Rimas do Grande
Eíledas mnytas terras em queandouj
AquelIedevencelâSj que alcançou?

Ceíar dirá ; Sou digno de memoria.

Vencendo povos variosj & estorçados .•

Fuy Monarca do mundo, & larga hiftoria

Ficará de meus feytos fublimados.

He verdade ; mas eíTe mando, & gloria

Lografte-omuyto tempo? Os conjurados

Bruto, & CaíTiodiràô, que le vencefte.

Enfim, enfim a mãos dos teus morrefte.

Dirá Plataô : Por ver o Etna,& o Nilo,

Fuy a Cecília j a Egipto^ & outras partes,

Sò por ver, & efcrever cm alto eftilo

Da natural ciência em muytas artes,

O tempo he breve,& queres confgmilo,

Plataô , todo em trabalhos j & repartes

Taó maldeteueftudo as breves horas.

Que, enfim, do falfo Febo o filho adoras?

Pois, quando dcs que viyejà apartada

A Alma deita prifaó terrefte, & efcura,

Eflà em tamanhas coufas ocupada.

Que da fama que fica nada cura,

E íe o corpo terreno finta nada
O Cínico dirá íe porventura

No campo onde lançado morto eftava

De fi os caensj ou as aves enxotava,

Quemjtaõ bayxa tiveíTe á fantafia.

Que nunca em mores coufas a merece
Que em fó levar feu gado á a fonte fria,

E mungirlhe do Icy te que bebeíTe

!

Quam bem aventurado que feria

!

Que por mais que a Fortuna revoIveíTe,

NuncT em fí fentiria mayor pena,

Quepefarlhedeavída fer pequena.
Veria erguer do Sol a roxa face i

Veria correr fempre a clara fonte 5

Sem imaginar a agua donde nace,

Nem quem aluz oculta noOrizonte :

Tangendo a frauta donde o gado pace.

Conheceria as ervas do alto monte ;

Em Dcos creria fimples, 6c quieto.

Sem majs eípecular algum íecreto.

Dj hum cerco Trafilao íe lè, & eícre ve.

Entre as coufas da velha Antiguídade,i

Que perdido gram tempo o fifoteve

Por caufa de humagiave enfermidade;

E em quanto de fi fora doudo eílevei

Tinha porteyma, ík cria por verdade,

Que eraó fuás, das nãos que navegavaó.
Quantas no porto Pireo ancoravaõ.
Por hum fenhor mu y grande fe teria

(Alem da vida alegre que paíTava}

Luís de Camões. 12^

Fois nas qne íe perdido naô perdia,

E das que vinhâõ falvas fe alegrava.

Naó fardou muyto tempo, quádo hum dia

Huncrito, feu irmaó, que aufente eftava.

Chegado à a patria,quádo o vio perdido,

Do fraternal amor foycommovido.
Aos médicos o entrega, ôc cora avífo

O faz eftarácurarecuíada.

Triíle ! que por tornarlhe o antigo fifo

Lhe tira a doce vidadefcanfada •

As ervas Apolineasdeimprovifo

O tornaô à a faude jà paíTada.

Sefudo Trafilao, ao caro irmaõ

Agradece a vontadCj a obra naõ
Porque derpois de vcrfe no perigo

Do trabalho a que o fifo o obrigava j

E defpois de naó ver o eítado antigo.

Que a louca prefunçaõ lhe preíentava

:

O ! inimigo írmaõ, com cor de amigo l

Para que me cirafte [íufpirava]

Da mais quieta vidi, & livre em tudo.

Que nunca poderer algum íefudo?

Pof qual benhor alguai eu me trocara,"

Ou por qual algum Rey de mais grandeza?

Que me dava, que o mundo íe acabara.

Ou que a ordem mudaffe a Natureza ?

Ago>a mehe penofaa vidachara:

Scy que coufa he trabalho, & que triftezai

Torname a meu eftado ; que eu te avíío

Quenadoodice fócoiififteo fifo.

Vedes aqui, Senhor, btm claramente

Comoa Fortuna em todos tem poder,

Senaõ fo no que menos fabe, 6c íente.

Em quam nenhum defejo pòdeaver:

Eiíe le pôde rir da cega gente 5

Neíle naó pode nada acontecer ,*

Nem ellaràíuípcnfo na balança

Do temor mao da pérfida efperança.

Mas íe o fereno Ceo me concedera

Qualquer quieto, humilde, & doce eftado

Onde com minhas Mufas íó vivera.

Sem verme em terra alhea degradado

;

E alli outrem ninguém me conhecera,

Nem conhecera eu outro mais honrado,

Senaó a vòs,também, como eu, contente»

Que bem fey que o ferieis facilmente :

E ao longo de huma clara,& pura fonte.

Que em borbulhas nacendo convidaííe

Ao doce paiíàrinho que nos conf

e

Quem da cara conforte o apartaííe

:

Deípois, cubrindo a neve o verde monte.

Ao agafalhado o frio nos le\^aíle,

Avi-

1

1
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Avivando o juizo ao doce cftudo,

Mays certo májar da alma^ enfim, q tudo:

Cantáranosaquelleque taõ claro

O fez o fogo da Aurore Febea,

A qual elle em e/íilo grande, & rarOj

Louvandoj o critalma Sorga enfrea.

Tangeranos na frauta Sanazaro,

Ora nos monte*;, ora por a área.

Pâflara celebrando o Tejo ufano
O brandoj& doce LaíTo Caftelhanho.

E comnoíco também fe achara aqueila

Cuja Lembrança^ & cujo claro gcfto

Na alma fomente vejo, porque nella

Eftàem eíTencia puro, ?< manifefto ;

Por alta influição de minha eArella

Mitigando o rigor do peytohonefto.

Entretecendo rofas nos cabellos^

De que tomaíTea luz o Sol em vellos.

E em quanto por Veraó flores colheffe»

Ou por Inverno a fogo acomodado»
O que de mi fentira nos diífeííe,

De puro amor o peyto falteado j

Naó pedira entaõ eu, que Amor medeíTe

Do infano Trafilao o doudo eftado,

Mas que alli me dobraíTe o entendimento,

Por ter de tanto bem conhecimento.
Mas por onde me leva a fantafia ?

Porque imaginoem bemaventuranças,

Se taõ longe a Fortuna me defvia,

Queinda menaóconfente asefperanças?

Se hum novo peníamento Amor me cria.

Onde o lugar, o tempo, as eíquivanças

Dobem, me fazem taódefamparadoj
Que naó pòds fer mais que imaginado ?

F(>riuna, enfim, co* Amor fe conjurou
'

Contra mi, porque mais me magoafe

:

Amor a hum vaó dcfejo me obrigou,

Sò para que a Fortuna mo negaíTe

:

O Tempo a tal eftado me chegou,

E ncllequiz, que a vidaíeacabaííe :

Se ha em miacabarfe, oqueeu naõcreO}
Queatè da muyta v.da me receo,

O C T A V A II.

ConfóU aqui oT. aT). Coftantíno Vice-Rey
aa Índia animando o contra a inveja^

murmuração dos Bortuguezes.

Rimas dogrande Luisde Camõesl

Como íempre nas armas rutilantes

Vellido, o mar» & a terra íegureis

Do Pirata infolcnte, & do tirano

Jugo do potentillimo Otoma no ;

E como com virtude neceflaria.

Mal entendida dojuizo alheo,

A a defordem do vulgo temerária,

Naíantapazponhaysodurofreo; >

Se com minha efcritura longa,& varia»

Vos ocupalTe o tempo, certo o creo

Que com vagante, & ociofa fantafia

Contra ocommum proveyto pecaria

E naõ menos feria reputado
Por doce adulador, fagaz, & agudo,

Que contra meu taô bayxo, & triíle citado

Bufco favor em vòs,que podeys tudo ;

Se contra a opinião do vulgo errado

Vos celcbraíTe em verfo humilde, & rudo
Diràó, que com lifonja ajuda peço
Contra amiferia injufta que padeço.

Porém, porque a verdade pôde tanto

No livre arbitrio^comodiíTe bem
Ao gram Darío,© moçofabio, &fanto.
Que foy reedificar Heruíalem)
Elta me obriga a qu'em humilde canto.
Contra a tençaó que aplebe ignara tem.

Vos faça claro a quem vos naó alcança j

E naó de premio algum vii efperança

Rómulo, Bacco,& outros que alcançáraú

Nomes de Semideofes fob:ranos.

Em quanto por o mundo exercitarão

Altos fey tos, & quafi mais que humanos $

Com juftiílima caufa fe queyxáraõ

Que naõ lhes refpondéraõos mundanos
Favores do rumor juftos,& iguais,

A feus merecimentos immortais.

Aquelle que nos braços poderoíos

Tiioua vidaaoTingitano Antéo,
Ea quem os feus trabalhos taõfamoíos
Fizerâo Cidadaõ do claro Cco j

Achou,que a mà tcnçaõ dos envejofos]

Naõ fedoma fenaõdefpois que o vèí
Se rompe Corporal; porque na vida
Ninguém alcança a gloria merecida
Com tudo.íe varões taõ txcellentes

Foraõ do bayxo vulgo moleílados,

O vitupério vil dasrudas gentes,

He louvor dos Reays, & fublimados,'

Ct Orno nos voflfos ombros taó confiantes Quem no lume dos voíTos Afcendentes
j [ Principe illuftre^ & raro ] fuftentcis Poderá pór os olhos, que abalados

Tantos cegocios ^^rduos, & importantes. Lhes naõ fiquem da luz, vendo os mayores
Dignos do Ujgo Império que regeys j yo/TosPaífados, Reys, & Emperadorcs ?

Quem

I



Jlltmat âoútãnàe
Quem vera à'^iJellePay<ía Pátria fua^

Açoute do foberBo GaffielhanOi

Que o duro jugo fó, co' a éfjraáà 'húa

Removeõ dó pèícííxío Lúfitáíid í

Que naó diga : ôgrarnNaoo !a ecerfta tái"

ívJemòriàcaufiaí^, fenaõ tnetírigaiib,

Que qualquer tsu tttènor tafi to fè eftimp,

Qu&hancapoíTàlícríenaoifublime. ^ '"''Y

Níftô àâQfãllô mais» frórqtte cooheç^o"

Que dtt xastfTt^ íètfiébayirâ o engenho

:

Mas pois adisjér tudo me offerfeço,

CE dias ha que no defejo oténho)
Sendo vò< de taôako, i& iíluftre preço,

A vidaíbftes pòtmim frâtíô lènèo,

Por largo iíiaf, &'uAdòfa tdmpeftade,
íiò poríervir à ÍCegia Mageftade,
E deípois de tomar a rédea dura

Va mão, do povoímdomito, que eftàva

Coftuntódo â á Varguezà, & á á foltura

Do peíado governo que aèabáva

;

![^em náo i«rá porfanta, *&Juftacura,

Qual de voíTo concéyto fe efperàva,

Al tâodefenfreadá enfermidade
Àpplicaáhé contraria qualidade >

Nâohemuyco,Senhor,feomoJeradQ
Governo fe blastema, & fe dcíama
Porque o poyo a larguezas^roftumado,

A a ley ferena, 6c jufta dura chama.
Pois o zelo em vtttude fó fundado
De falvar Almasda Tartarea flamma.
Com a agoa falutifera de Chrifto

,

Poderá por ventura fer malquiíto ?

Quem quizelTe negar tam gram verdade^
Qual heo íeu eíFeyto fanro, & pio ;

N egae também ao Sol a claridade,

E certifique mais <^ue o fogo he frio

:

Se o íuceflb hecontrario da vontade
A as obras que faó boas , & o defvio j

Eílà nas mãos dos homens cometelas,

E nas de Deoscftà o fuceíío delias,

Sey eu , & íabem todos, que os futurei
Veràm por Vós o Eílado actecentado

;

Seràõ memoria voíTa os fortes muros
Do Cambayco Oamaó bem fuílentado s

Da ruína mortal íeràm feguros

Tendo todo o licCrce feu fundado
Sobre Orfans amparadas com maridosj

E pap;os os ferviços bem devidos.

Quáto de infâmia ao Príncipe he perder fe

Pouco do Eílado feu qiie inteyro herdou

,

Tanto por gloria grande pôde terfe

Be acrecentiído,& profpctòt) deyXou.

Nunca confentio Roma ennobrecerfe

Com triunfos alguém, fenaó ganhou
ProvincJacomq o Império fe augmentafiê,

Por mayores viílorias que alcan^aíTè.

Pôde tornar o voílo 'Nome diglbo

Damaô, por honra lua clara, 8e vpura.

Como jàdo primeyroConftantino
Tomou Bizâncio aquelle que inda duraé

E tu, Rey, que no Reyno Neptunino,
Lâ no íeyoGangetico aNatura
Te apofentou j de fer tam ínimjgd

Deite Eftado, naõ ficas fem caftigOi

Bem viftc contra ti nadantes aves

Cortar a efpumofa agoa nevegando %

Ouviik o fom das tubas náo íuaves,

Mas com temor hornfero foando:
Senti-lle os golpes afperos> & graves

Do Lufitano braço níinca brando j

Naõ fofrefte o gram brado penetrante

Que os torvoens imitava do Tonante,
Masantesdandoas coftas,& a vitoria

A a Bragancès yentura náo corrido^

Dèfte bem a entender quam grande glofia

He de tal Vencedor o fer vencido.
Quem faz obras tam dignas de memoria
Sempre fera famoío, & conhecido
Onde os altos juizoi fe eftimarem :

Que eftes íós tem poder de fama darem,'

Náo vos temais. Senhor, do povo ignaroj!'

Tam ingrato a quem tanto faz por elle.*

Mas fabey que he final de lerdes claro,

O fer agora tam mslquillodclle.
Temíftocles da Pátria fua amparo»
O forte, 6c liberal Cimoní& aquell*

Que leys ao povo deu de Efparta antigo^
Teíleraunhas feràm de quanto digo.

Pois aojufto Ariílides, hum robufto
Votando noOílraciímo coílumado,
Lhe diíle claro aíli > porque era juito

Defeiava que foíTe defterrado.

Pachitas por fugir do povo injufto

Calumnioío, dando no Senado
Conta de Lesbos, que elle jà mandar»,'

Se tirou co*o feu ferro a vida chara,

Demofthenes lançado das tormentas^'

Populares , a Palias íoy dizendo,
Que de três monftros grandes te contentas,

DoOrago,& Moucho,&do vilPovo horrédo?
Que glorias im mortais houve que izentas

Do veneno vulgar foííem vivendo?
Pois mil exernplosdeyxo de ííornatos j

E vos cambemfoís hm» dõsLufitanòf

.

illiii
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Eíla oytavAcfcreveo o í*. fobre a Jetta, que

o tAp^Gregorto JÍII 4a Igreja de T^eos

imndoupor oícafiad dejte Rey naf.

cerem dia de S,SebaftiaÕ<i 20,

., v.j-^ àejaneyroanno 15 75«.?a uv

MUy alto Rey, a qué osCeosetnforte

Detaõ o nome Augufto,& fublimado,

De aquej.le Cavalleyro que na morte,-

Por Chnfto, foy de íetas mil paflado

;

IPois delVe o fiel peyio,caílG, & forte,

Co'oNome Imperial tendes tomado,

Tomay cambem a Setta veneranda o^ g,;i

Que a Vòs o Suceffor de Pedro m^ndâ^ -

Já por ordem do Ceo^que o coníentio,

Tendes o braço Teu, relíquia chara,

Defeníor contra o gladio queterio

O Povo que David contar mandara,

E pois que tudo em Vòs fe permiitio»

Prelagio temos^Si eíperança clara.

Que fereis braço forte^& loberaoo,

Contrao foberho gladio Mauritano.

E o que hum preíagio tal agora encerra,

Nos faz ter por mais ccrtç.Si veidadeyro

ASetta,que vosdà quem hc na terra

Ji)os celeftes Tefouros Diípeníeyro.

Queasvoffas fettas iam najuftaguçrra

Agudas, 61 entraram por dcrradeyro,

Camdo a vpflos pès povQ fcm ley^

Nos peytos^que inimigos faôdoKey.

Qa?.ndo voíTas bandeyfas defpregaya

Albuquerque tortiílimo,com gloria^

Por as pruyas de Per fia»&. alcançava

De Naçocns cam remotas a viforia,i

As fettas embebidas, que tirava

O arco Armufiano, he larga hiílona,

Nos ares^ Deos querendo, fe viravam,

Pregando-le nos peytos que as tiravam.

Òi querido Ucos, por quem peleja

O ar ca«ibem, & o vento conjurado

!

Ao tambr r acode, porque veja

Que o q a Deos ama, he de Deos amado.

Os contrários reveis à a Madre Igreja

Atroaram co^o tom do Ceo iradoj

Que afli deu já favor mayor que humano,

Ajoíuè Hebrco, aXeodofio Hiípano,

Pois ícasíettas tiradas da inimiga

Corda^ contra fi fó nocivas fam,

Que fatam, Rey, as voíTas que tem liga

Lu is- de Camões;

Coma que já tocou Seba.ftiam? ',. • fy-^A^

Tinta vem do feu Tangue, com qtfcobrjp^A
AíevantaraDeosocoraçam, - -, ..fí

Crendo bem que as que vòs derpidereis

No fangue Sarraceno as tingireis», ib ôsn si

AfcanioC íetrazer me he concedido. ;.

Entre fantos exemplos hum profano )

Rey do Império, defpois tam conhecido.

De Roma,& lóreliquiadoTçoyanp^ ,*/,

Vingou com íetta, & animq atrevido,.

As foberbas palavras deNumanoj .^oq ^
E logo foy de alli remunerado, : açib

Com louvores de Apollo celebrado»' , Kr .

Aíli vòs^Rey,rque foftesfegurança

De noíTa hberdadei & que nos dais

De grandes bens certiffima eíperança,,
rjq 0^3

Nos coftumes, & aípeâ:© que moftraiSi; 3
Concebemos fegura confiança, - -^-^

Que Deos a quem fervis, & venerais.

Vos fará vingador dos feus reveis, .qoCj

E os prémios vos dará que mereceis, j^f^m-.

Eftes humildes verfos, que.pregaõ

Sam deites voííos Reynos còm verdade,

Rece(bey com benigna, & Real maó.
Pois hc^devido a Reys benignidade.

Tenham (íenáo merecem galardão )
Favor le quer da Regia Mageílade : /j

AíTi tenhais de quem já tendes tanto.

Com o Nome, à Relíquia, favor íanto.

O C T A V A IV.

EJias oytavãs, tg as que fi feguem fe acha,

raô em alguns mano/critos. Neftaglofa

o '/*. hum Soneto /eu XIf^, que co-

meça Todo o animal da cal-

ma repouíava.

DEÍpois q a clara Aurora a noyte eícura

Com novo refplandor foy desfazcndOj

E Febo por os montes, & efpelíura, 1

Os léus dourados ray os eítendendo»

Se buícava nos valles a verdura

C) m^nfogadoa luzíerena veodo;

Quando a fervida íéftajaabrafava,

Todo animal cia calma repoufava,

J a por fugir do Sol o fogo ardente,

As fombrasos rebanhos vam bufcando:

Os tentos cabritinhos juntamente

Apozasmaníasmãys hiam faltando:

Tangendo as fuás frautas docemente

0> Piores, t ftavam enganando

A grata



Rimas do grande
A gram chama folar que entam ardiaj

Sô Lifo o ardor delia namfenúa, x

.liãltes lembranças tanto o trafpaflavami

Que a dura fèfta neiias íò paflava:

O ccíTipo que em prazer outros gaftavam.
Em celebrar íeu mal elle o goílava:

As feitas que com jogos celebravam,

Elle com íufpirar as celebrava:

Nadabuícavamays,mays nam queria
^e o refoufo dofogo em queeãe ardia.

Os repecidosjogos dos paftores.

As lutas entre a rama repetidas^

Mas antes na alegria as vé crecidas,

tm nada lhe divertem fuás dores> .

Como o repouío roubam os amores
A as almas que para elles iam nacidas,

Delíe,todo o repouío que eíperava,

Conjiftia na Ninfa que bufcava.

Cora o choro^que já corria em fio

Por o pálido roíto aumenta as tontes.

Qiieievam aguaeftranha ao claro rio

QLie os valles vay regando entre altos motes,
Cooj luípiros a quem o Eco pio
Rtíponde de apartados Orizontes,

Os ventos parecia que en freava.

Os montes parecia que abalava.

Que as queyxasde léus doces pêfamétos
Se raoveííem os montes mayscooftantes,

Se paraffem os mays veloces ventos,

Que eílavaó ,quecorriáocricunítantesj

Bem íe devia a dor de íeus tromentos,

E índa que foíle em peyto de diamantes;
Que hum peyto de diamante abrandaria

O trtfieJom das magoas que dizta.

Forem elle as dizia a outro peyto.

Mays,qae diamante inexpugnaveí,duro

A fe lhe encarecia, a que íogeyto

O tinha em pena eterna o amor puro; , i

JVí oftravalhe efte na alma mays perfeyto,.

Quanto maysoíTendido mais íeguto
"^

A Ninfa mais íegura tudo ouvia,

Mas nada o dtir»feyto commovia.
As lallimas aqui tanto crecèram

Queíeem montes deHircaniafe efcutàram

Tigres nos feyos Teus mover puderam,
E pedras nos íeus cumes abrandaram.

>jas.íe no peyto as triftes vozes deram

Deaquella Fera humana que bufcàram,j

Elle de as admitir fc retirava;

^le na -vontade de outro pojlo tftava,

Deíenganado jà da trifte (ortei

De que mal fino amor íe deíengana»

Il.Part.

Luts de Camões,

Com a efpe aoça fò de íua mores
Aquellas penas ultiirsas engana,

Deyxando na eípefíura o claro Norte,
Para elíe de outra luz m.iys íoberana,

A hum valle aberto entáo íair procura,

Canfadojà de andarpor a e/pejura,

Deyxando as íuas cabras que paceíTeoi

Na quelle verde pra do as freícas floresj

Porque os Sátiros leves o íòubeíTem,

Ou os filveftres Faunos amadoresj

Também porq os Paftores o entende/Tem,,

Todo o proceiro,& fim de íeus amores
Eícreveo ("íemem nada aver mudança}
No tronco de humafayapor lem branca.
Por lembrança no tronco de huma faya

Que vay íaindo ao Ceo de pura altiva,

Na verde^prateada,& áurea praya,

Por donde o claro Tejo íe derivàj

Porque também ao Ceo íua dor íaya^

Sobre aquella corrente fugitiva,

Eícrita no papel da Natureza,

Efcreve ejias palavras de trifleza.

Na tercia Ninfa bella por quem vivt>

Era tal tormentOjtempo algum me olhouj

Mas des que em mi íentio que era cativo

De aquelle brando olhar que me enganou,
O amor tornava em defamor eíquivo,

E de hum tormento tal a outro paíTou.

Emcouíastamfogcytasa mudança
Nuncaponha ninguémfua ejperança.

Para dar proveytoíos deíenganos

Dos enganos que iam de amor effeytos,

E dos dous fexos publicar humanos,
A origem das mudanças de feuspeytos;

Eílas letras aqui por longos aonos
Digam, (a coraçoens a amar fogeytos)

Em peyto varonil,que de Venturaj

Em peytofeminil
,
que de Natura.

FakoulheaquioalentOjSí jàcançado

Cahio ao pé da faya em que elcrevi a,

Nam podendo feguir o começado.
Porque 3 alma já do corpo lhe íaia.

Três vezes,com acento mal formado,
Para exemplo futuro repetia j

A manteSjenteodey que a mór Belleza

Somente emfer mudável temfrme&a,
Cànefta Babilónia aàonde mana

Hipocreria,engano,& falfidadej

Cá donde ouíada toda carne humana
A todo arbítrio vive de vontade:

Cá donde enrouqucceo da lufitana

Muía o furor hercico,& fuavidadci

129

a Cl



áj!

j 5Q Rimas ãõ grande

Cá donde íe produz por cega via

Materii a quanto maio mundo cria:

Cã donae o puro Amor nam tem valia.

Porque Bacco o cem hojederterradoí

Cá donde a frecha de ouro nsm feria

Senam cabello preto,& alknado;

Cà donde a loura trança nam fervia,

Nem o rofto de fangue matizadoi

Cà donde nada vai à aglor ia humana

^le a Maj^que manda m&ys^tudoprofana^

Cà donde o mal fe afinado bem fe dana^

Se algum aterra em fi quer produzirj

Cá donde a falia gente Mahomecana
A gloria toda tunda em adquerir:

Cà doíide mulciphca a máo tirana

ProfeíTa em mays crecer)matar,mencir

Cá donde o fazer bem be villania,

E pode mays que a honra a tirania:

Cà donde a erradaJS cega Monarquia

De fabulofas leys eíià vivendo,

E à aforça de huai amor engrandecia

Onefand.o Akoranijcm que eítà crendo:

Cà donde nada vai á aPoefia,

E íe eítà da ley delia efcarnecendoi

Cà donde a fidalguia Maometana
Cuyda com nome vaõ que aT^eot engana.

Càr/.e(ia Babilónia onde a Nobreza
Da Luíitaiia gente fe perdeos

Edogram Sabaftiamtoda agrandeza

Irreparavelmente fe abateo:

Cà donde algum mentir natnhe bayxeza,

E os méritos efmola(aífi creceoj

Da cobiça mortal a femrazaó)
Com çsforçOffSfaber^pedindo vam:
Aasportas aacobiça^à" áaiiVeza

Eftes netos de Agar eftam lentados,;

Em bancos de torpiflima riqueza.

Todos de tirania marchetados,

He do feo Alcoram fumma a largueza

Q c tem para que fejam perdoados
De quantos erros cometendo ellamj

Câ nejie efcuro Caos de confufam.

Cumprindo o cwjo ejfou da Natureza^
lUuftre Dama,neíte laberintOi

Masquem ufa comigo mays crueza,

He tua condiçaó,que na alma finto

Acabafe algum dia tal trilleza,

E cfte fentido maluque em vei íos pinto;

E oys na alma ht- fc:ntido,& coraçam,
Vèfeme ejqtiecerey de (ijSiami

i>enhora,íe encubrir por algum'artc

Pudera eAa ocafiáo de meu tormento,

Luií de Camões,

Não creas que chegara a declarartR

Eílemeu perigoío penlamcnto:

Mas por mays,que te ofFenda,não fou parte

No crime de tamanho atrevimento

E ile hede Amor,&, delle foy forçado

A que te declaraíTe o meu cuydado.

Se merece caíligo a confiança.

Com que defcubro agora o que padeço.

Aqui pronto me tens,toma a vingança

Que por tão grave culpa te mereço.

Bem mepodes negar toda efperança,

Maseu não defiftir defte começOi
Porque Tempo,& Fortuna>naó fáo parte

Para deyxar hum'hora fò de amarte.

Ja que verte os meus olhos alcançarão

Deícaníem neíle bem com alegria,

poys jà Com ver os teus, tanto ganharam.

Quanto eftando fem velos,fc perdia

Que gloria querem mays,íe a ver chegaram,

Aquclia pura luz, que vence ao dia?

Qual mor bem ha no mundo que quererte^

Senaó ha mays que ver defpoys de v erte?

Minhas dores mortays^bella lenliora,

Tirarão a virtude ao fofrimento;

E tazendcfe mays em qualquer hora^

Levando vão trás ti meu peníamento;

Porém íobcrbos vejo deíde agora.

Por a caufa gentil de íeu tormento.

Minha alma,meu deíejo,meu fentido.

Porque á tua belleza fe haó rendido.

A par de tua rara Fermofura

Se deíconhcce o mór Merecimento:

A tua claridade torna efcura

Do Sol a clara luzem hum momento.

Se Zeufisao formar bella figura,

A vifta em ti pudera por atento,

Mays alto original ouvera achado*

Para admirar o mundo co*o traslado.

Aquelles, que efcrevèraô mil louvores

De fermoíurajgraça,& gentilleza,

Todos foráo,Senhora,huns borradores

De tua perfeytiflima belleza.

Agora fe vè claro em teus primores

Que em ti íe efmcrou mais a Natureza;

£ que craõ os íeus cantos profecias

Do que avias de fer em noíTos dias,

VéjpoySjfe vinha a fer culpável falta

Em mim o naõ rendertc amante a vtda,

Eíe a deyxar de ^mar gloria tão alta

Era digno da pena maiscrecida,

Enfim,eu teamareyrque Amor me exalta

Co'o caftieo de culpa íilli atrevida;

E
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£ quando delia cayathiayor gloria

Terá o Tejo que o Pò com lua hiftoria,

O Y T A V A S VIL

2)o Grande Luis de Camões'feytas a Santa
'Vrfulaj, \Sfuas Contpanheyras as quaes

Bernardesfal/dtnente attri*

buyeafi.

DE huma fermoía Virgem defpofada.

Que dê outras onze miljtábéfermoíaSj
Entrou no claro Olympoacompanhadaj
Com coroas de Iirios,& de roíasj

De Chriíto Efporo (eu tão namorada
Que delle as quiz fazer codas Êfpofasj

Amor,Vida,& Martyrio cantar quero.
Fiado no favor,que delia elpero,

Alcança,UríuU bella,(que diante

De táo bello efquadrâo fofte por guia^
Do teu fuave Amor, que de ti cante

O íeu amor queíio teu peyto ardia.

Meu verío para ti mays íc levanccj

O Ghriíliferaió Heróica companhiat
Tanto íe moftreaquimays foberaqo,

Quanto o divino Amor excede o humano,
E Vós,unicaMãy,8l Virgem pura,

Poys foys das que tal Ordem efcolhérâo,

Que foííes/oys.íereys Guarda íegura

Da-Pureza que a Deos oíFerecéraó,

Ncfte canto me day melhor ventura
Do que atègora as Muías vans me déraõj
VoíTas fervas fcfão de mim fervidas^

Cantadas fuás mortes^fuas vidas.

Sereniílimà InfantCjproduzida

Do gram Tronco Real, fublime Planta}
No T»tulò,nas ObraSj& na Vida,
Retrato natural de Urfula Santa»

Defta Virgem também de Reys nacida,

Ouvi com ledo roílo o que fe canta:

Day o ícntido hum pouco a tal Sogeytoi
Nam lhe tire íeu preço o meu defeyto.

No tempo ique Cirràco íe Tentava

Na Cadeyra de Pedro Pefcador>

De que com faá doutrina apac€ntava

As Ovelhas de Chrifto Bom Paftor;

Teve Bretanha hum Rey que profeffava

A Lêy que deu fto mundo o Redentor^ ^ ^í >

Juíto,& temente ao CeOjpio,& devoto, " '

Chamado Maurode huns,St de outros Noto,
De virtudes,htim novo exemplo, & raro,

Em idade,& be!feit3»florecia

stijj.f)arf,

13»Luis deCamSes,

Uríulaiporquem Noto cFa mais claro

Que por todo o poder que poíTaia:

Com quem em nada o Ceo quiz fer avaro,
Com quem todas as graças repartia;

Prudente,honeíla,&douta,a maravilha}
De tão ditofo Pay ditofa Filha.

Aquella que por o ar com ligeyreza
As penas de mil azas abre,& cerra}

Equecomvelociílimapreíleza #

Com outros tantos pès corre por terra:

Aquella, que de fua natureza

Não cuyda cm quanto diz fe acerta,ou erra;

E de huma em outra boca íe derrama.-

Aquellajenfim, a quem chamamos Fama:
Hia por todo o mundo divulgando

Eílremos defta Virgem foberana,

Aquella fermofura celebrando

Com que Amor cego a tanta vifta engana:

Mayshiaada aimafuapubUcando, i

Porque era mays divina do que hu nana;

Jà de huma,& de outra jà,dizia tanto.

Que em huns criava araor,noutros efpanto»'

Ouvidos feus louvores^muytas vezes

Defejou defta Virgem fazer Nora
Hum Rey que o Cetro tinha dos Inglezes,

Idolatras entáo.cegos agora.

OIPovo cego,& leveias torpes fezes

Aparta do ouro puro,& lança fora.

Tornateaoteu Paftor perdido Gadoí 4

Olha que vasfemelle mal guiado, v

Hum filho deftc Rey(^de quem dizia

Que fer de Urfula íogro defejava} ;

Movido do rumor que delia ouvia,

Jà dentro no feu pey to a namorava
Alli fcu amor,deÍlc,lhe oífrecia/

A^li por amor, della,rurpirava.

Sufpira cUe por elhiclla fufpira

Também por outro amor que nunca vira.

Mandou o Rey Inglez Embayxadores
Com pompa Regia,& luftre íuntuofa

("Do grande Reyno íeu grandes Senhores)

A Noto,Rey não tanto poderofo.

Pediolhe a bella Filhafque em amoresj

Ardia toda do celefte Eípofo]

Para Efpofado FiIho,que fabia

Que jade amores delia todo ardia.

O Rey Breram fe achava deícontentc

Com a nova Embayxada de Inglaterra:

Receaque íe nella nãoconfente,

O Gentio lhe mova cruel guerra:

Porque fendo mays ricOjôc mais potente,

A fli no largo mar,como na terrai '
-^ "^^ '•"''^ -^
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Quando deíprezoS vií!e de íeu rogo,

l^edia por Bretanha a ferro>& fo^iO.

Sobre eíie.náo errado penlaiuenco

Ijo medo de perder íeu Senhorio,

Novo dilcuríot!nhaj&: novo intento

Com que fe achava mais medroío, ôc frio

Eltraabava o fazer ajuntamento

Da Cathohca Filha c^hum Gentio;

Pois nem 2 Leyde Cbriílo o permitia,

iMcmUrfula fiel o admitiria,

tilando o Pay em tal anguftia poUo,

Divinamenrea Pilha já mípiíada,

Lhe aíícgurava cem íereno roítoj

Que loníentir podia na Embayxada;

Dize.Tdo,qi:e íe o Inglês levava gofto

De ei!?i com.feu Herdeyro ler Cáíada,

PriíDcyro lhe mandafle dez donzellas,

Do Reyno as, mais iHaítres,as niays bellas.

Què mil dana a cada Virgem o cila?,

Equeaella ourjâs mil também dana,

Todas declaioíangue>.8t em vida honeftas:

Dríla arte a conta de ooze mil íazia.

Que por ires annos diiaçaõ nas feitas,

AiéíTí ooiàpedidOjlhepediaj

E naos,& mantinientos,;parque todas

f oíTem com ellaía Rom>a-anrts das bodas.

Alliíua pureza, ôf virgindade

O^ueria com /olene,& íacro veto

C oníaprar á a divinaPoteftade,

Que o Ceo,& a lerra.fez de próprio moto.
EquedeyxaíTea vãaGentiíidadc

í^u Filhojpara genro íer de Noto,
Para que nefte eípaço doutrinado

Foílena FèdeChriríOj& bautízado,

Cons eftas condiçoens U riu la diíle

Ao charo Pay,que,a fer delias contente»

Podia reíponderj& defpidUle

h propelia de aquelle Rey potente:

Ou porque ouvindoaselledeíiftiíle,

Pcdendoíeaceytar dilíicilmcnteí.

Ou porque, quando as Virgens conctdeíTe^

Configo a íeu Senhor çnze mil déííe»

Oldivino íaber,quam íoberano

Coníelhohc fempreoteu ! quam remontado!

Oiquantoomòr íaber tecede, humano,
Por mays q»c de razoes và mays oi nadoí

Já dos Iddcs deyxa c cego engano] y5>1 (.

O Príncipe da Virgem namorado:.,

Jà temo pede ao Pay quanto ella pede-.

Já o Pay Quaiuo lhe roga lhe concede.

!à,p«aXi^ Virgem bella,^ branuti,

Com huma fingular velucidade,
") À

I.UÍS âe Ca',nÕesi

j untar fe vía de feumâ , & de outí',a bandaj/p l{

Defeniinilnobrexa fcnra idade* • ;-T

As nãos aparelhar o Fcyjá manda,

Ja neilasíe recólhea Virgutdade:

J
á dão p:ira Bretanha ao vento vellas:

O coração do Noyvo vay com cilas. 5, .-í) cVJ

Jàyem a tomar {.ortocndc efperava ;-

Uríula alvoroçada em giam maneyraj

Que para âs receber alli íe schava^

Como Senhora náo,mas companheyra,

Quaò falfa era a ley delias lhes moítrava,-"^

4 de Chnfto qu30 pura^Si verdadey ta. \^ .?

]àlebauti2ahumaj& outra Dama; , , jnji

Damijs Ur/ula já,doCeo,lhesGbama^: , rt^oO

A Fama.qucnáolaberepoufar, O òQ
Vcou de Keynoem Reyno d*ilha em Ilhaj ,Q
A gtnte,que concorre náo tem par,. . j^

Por ver a nunca vifta maravilha. •»£

Outros vem por ícrvir,&: acompanhar

A Virgem de Rey Nora,deB-ey Filha, .Q

Movemfe muytosBdpos de Bretanha,; J70CÍ

Pantoloem vida,&í morte,o$açpmpanha-.

Por Tijdeyxando o ReyíiQÇQr'* íapii^iâi;.

E quatro filhas íuasjíe embarcou :•: ; ;. ,ii)

[Juliana, VitoriàjAureajBarbilsí^S;; ;3n'">T

Bum filho tinha maysque mais ,kvou],ifi}jQ

Gergfina Raynhade Sicília^.: ií^ilíu^íoí 3
E com devido amor te acompanhou: jyci
Que he)uílo,qúe contigo vào Kaynhas

,
?"fjp

Qnando to para o Rey dos Reys canjinhaK-íl

Já íe partem as bellas Peregrinas* ;.fbH

As mãos ao claro Empy rio levancadâSii.ip oCl

Jà rom pem,já,por ondas criftalinas TIoV
As nãos da Frnvoíura carregadas: ,ns3
Quando, dizcy, (ò Aguas Neptuninasii,iJ

Foltes de tal tiçlleza navegadas ? -^ oCI

Nunca, delpoisqiíea terra delcubriftes, oH
A tal Frota por vós caminho abiiAts. tjs^í

Com vento fempre igual, có mar bofi^Sf|

Sem perigos alguns, fem algum pejo,;-; ^voQ
Cicia foráo tomar porto de FíaD^4| o) o ysG
Onde pouca demora fazer vej,p.i 3111 arfí ras/l
O coração da Virgem não deCçança, ,- -^j^

Saudoía do fim de íeu defejo; ::; . . ^;,t;0 íW
Manda que levem ferro,CcUem Unho, ;.;p ^Q
Que leve pr r ofna^r o negro pinhc. ^ ) ^t^, í

Ovento nova poíTe vay to.ín.^í\4<> í3 svtjT'!

Das \ irgens que lhe faoenç.oiaicndadas^: i 1^

Com tal proíperidade vão vpançio, .j.-iXúí

Que jàdeyxãofttraz ondas (aígadas: . -, .q
já nas doces do Reno eílioiçyfitr^ndo, ^^^

Onde tem luas vadas Iinuc?<,lfi;.j jS^-bsli m3



Huma cidade vem à a Hngua da agoa^

Que de velas morrer nâo teve magoa.

AhiColonia cruel,que não te encobres

A táo fermofos olhos, que fcguros

As aluas torres viaó^que defcobres,

Luílrofos edificiosjfortes muros!

Permite o largo Ceo que fama cobres

De fer tão dura máy de peytos duros?

Duros peytos,queâ tantoSjliraposdecrro,

Viraó abrir Tem dor com impio ferro.

Eftaodo neíte porto a bella Armadai
Tomando o neeeflario mantimento,

Para poder fcguir íua jornada,

Edar terceyra vezo treu ao vcntoj

Sendo parte da noy te jà paíTada,

A Virgem lànò íeu retraimento^

Quando eftava dorniindo tòdaa Frota,

A Chrifto orou aílijbranda,& devota.

Amor,divino Amor,Amor fuave^

Amor,que amando vou toda rendidaj

Com quem não há na vida pena grave,

Sem quem gloria real não ha na vida:

Amor^quedo meu peyto tens a chave,

A(mor,de cujo Amor ando ferida,v

Quando verey, Amorfo que deíejo,

Para que veja^AmorjO que não vejo?

Amor,quede amor cheOj& de brandura^

De amor enches efta Alma íaudofa:

Amor,fem cujo amor,&fermoíuraj '.

Não pôde nunca avercoufafermoía;

Amor^com CUJO amor anda fegura

Huma vida tão fracaiPí duvidofa.

Quando ver cy, Amor,o que deíejo,

.l^ai-a que veja, Amor,o que não ve)0?

Amor,que porarocrte dilpuzefte

A reltaurar o mundo errado,^ trjíte:

Rimas do Grande Lms de Camões, Í3J
Amcr,queem tays prifoens meâíTeiguraftc

As eíperanças de anCfCs fugitivas:

Amorjqueíufpirandomecnfinafte

A derramar por ti lagrimas vivas.
~

Qiiando verey,íVmor,o quedeíejoj

Para que veja, Amorfo que náq vejo?
Quando verey humdia em que onereça

Por Tl ao cruel ferro o peyto fortejí^,^. j;,; ^

E cercada de Virgens appareça-, laua ax /a -

Na tua íoberanaj& eterna Corte? .iij^jjj...

Onde là cada huma cc mereça, , ^_ ,, ^ :r^ j.

^

Cà paliando comigo a própria morteii^^.oiv

.

E todas dandoofangue juntas,todas '^ivnTA
Celebremos contigo eternas bodas, ^ n,^^j ^ ;,

Fazeme jà,Senhor^efta vontad^-.i/; mmt
Que tenho de te ver.que fempre vivei cl.-; ; .

Des que me deu lugar a tenra idadcj

E lume de razão nefta alma vive.

N*ó queyias, meu Amor,que a íaudadc

Sem tal bem a mim íó da vida prive»

Que femuy to íe alarga eftedeííerro.

Por ella irey a Ti^naq^por o ferro. ,^3 ^íj /

Deíati o meu erpirito faudofo

Do nó moital.em que íe vay detendo»,

;

Primeyroque três vezes preíurolQfn-j-jy.nDv/

O Sol os doze' Signos vá correndo. ' ?Rcffn

Etpaço he,quetomey,roeudoccErpofoj -

Para outro íifpofo meu ir entretendo:

Mas a meu amor crendo^deTicreo

Que acabes com a vidaomeureceo. ,

Inda nefie fervente,&jufto rogo q rj^n \^ij

Uríula íurpirando procedia, -TJir jb^i^óík
Quando diihum refplandor como de fogQ,- *;

Divinavoz ouvio^queaífi dizia. :,, .íí^s ;.

OiVirgenibique íoubefte fazer jogo vêm A
Do que no nrundo tem mayor valiaií^j yg,. ( ^

Amorjquepor araordoCeodefcefte} Bi^y^^^ Entende que da volta que fizeftes, u}prrir!,„

Amofjque por amor à Cruz íubiíle: "t Aquiqueroque feja oque tuqueres,;,;-! 5,jjrí

Amor,qUeporamoravidadèíiei . Tanto que tal refpofta do Ceo teve,
<"*^

Ainor,quepor amor a gloria abriíty; jáI Nãoquiz doquecíperava perder hora;

Qiiando verey, Amor,o que defejò,oiupvnH Jà lhe parece larga a noyte breve, :73£n 1 :. j

Para que veja,Amor,o que nâo vejo?-; ^aoa a»''» E quejàtardamuytoabella Aurora,{ipííi,> >

Amor,qUemáySj&maisíemprêteauiiiétàs EmdefcubiindoApoloocârroleve,!iífní7

No coraçáo>qu€ la contigo trazes: - Doportode Colónia íahiofòra.* ^^jj^-.-

Amorjque deamor puroteíuftentas I JáBafileaembrevetempotoma: > ,

No fogo em que Éli mefmoaíder me fazes: E a pé deaiU partirão pira Roma,

Amor, que ícm amor não tecbnteatas, O PaftorínmmojCjriàCo fanto,

De tudocom amor te faris fazes; rjiiV f:iiu>> Asfae a receber,&; as acompanha ;^.>y f^;^,:-;

Quando vereyjATOor,oque ddejoi >7 rno J» Com gozo eípiritual^ cpm grande efpantO

Para que veja,Amor,© que nâo vejo? >q sup De ver em tal idade fé?tíimanha.

Amor^quecoínamor me cativafte,.í;'íisií''í Dizerfe pode mal jmal Ctóydar quanto

[Selivreiòde íer quem não cativas] f h Segozaofealíanguedç.B.rÇtanha, b^; •

W'
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Os veneráveis Templos vifitando

DcAqueUes querambemfoy imitando.

Na própria noytedefte próprio dia

Que RoíT.a vtr as Virgens mcreceo,

A quem de Pedro a Barca então regia.

Revelou o que regeaTerra,& Ceoj

Qiie mãrcyrio também receberia

Onde Urfulaco*as mais o reccbeo:

Deyx^a contente o gram Pootificado,

Delejoío de fer martyrizado.

Por mays que todo o Clero fofre mal

Moveríe por aquellas Eftrangeyras,

Movido da vontade divinal

O bom Paitor íe vay com as Cordeyras.

Hum Arcébifpo leva,hum Cardeal:

Três Bifpos deyxaõ vagas três CadeyraS;

De Luca^Ravicana,&deRavena.*

Mauricio me ficava jà na pena.

Rmat àogrande Luisàe Camões.

Antes das bodas inviuvada tinha

E prometida a Chriílo a caftidade,

Efta do meímo Rey era fobrinha,

FilhadaEmperatrizda gram cidade.

Onde por colpa nolTa.oa pouca dita

Seu Trono agora tem o ftro Seita,

Eítes que advertem repetida Hiftoria

Deyxaraó íó por Deos altos eftados.

Com outros de que he menos a memoria,

Forão divinamente a rooeítadosj

Que todos [para entrar juntos oa gloria]

Ao Coro Virginal íoíTem juntados.

Com quem oa terra Martyresferiáo,

E noCco para íerapre reynariáo.

Seria eitranho o gozo que fcntiráo

Aquellasbem nacidas Almas fantas»

Quando juntasalli todas íe virão

De partes tão remotas,& de tantas.

Deípois de na agua entrar donde íahirãoj Sem eÍtorvos,que de antes o impedirão,

Com taõ fermoío Sol tantas Eftrellas,í

Jà as ancoras debayxo acima tirão,

E de cima já abayxoíoUaõ velas,

Eílas nãos là adiante outras nãos viraõ

Que fazéndofe vem na volta delias:

Conheccraõfe logo asrduas Fròtasr

Ambas de hum Reyno faõ.ambas devotas,

Alli(iá Rey erguido de Inglaterra)

Vinha de Urfula bella o bello Erpoío,

Que rcynár naó queria já naterra»

DoCcojánamorado,& faudofo. ' \

Do íeu primeyro amor venceo a guerra, ^

A força de outro Amor mays poderoío:

Amando já em feií Deos a Efpõfa bella.

Para o poder achar bufcava a ella.

A máyjáconvertida,ira2ConfigOj

O pay já chriftáo feyto fallecèra.

Com que íoube evitar o grãocaftigo

Que morrendo Gentio não loubera.

Amor eelcftCjComo aqui não digo

O teu fublime obrar? Ah! quem pudera!

Por meyo de huma Virgem fofte meyo
Com que gente copioía a Chrifto veyo.

Vinha mais ncíla nova Companhia
Florencía^irmãa do Rey.da mãy cuydadoj

Florencia,que em beleza florecia,

Como flor em jardim bem cultivado

Também a Frota Bííposdous trazia,

Hum MarcelOjClfmente outro chamado:
O primeyro já em Grécia bago ievC|

Do fegundo o Bifpado não fe eícreve

Outra Virgem viuva alli maysvinhu)

Q^C deípofada fendo em tanta idade, ':<^?j -òà

h^ duas mays que todas bellas Plantas,

Alli abraços íe daõ fem algum pejo,

Ambas conformes já numfódefejo,

Alli faria o hey acatamento

A quem deyxou da Barcao Graõ govei:nO|(

E Elle,conforme a feu merecimento, ,i ,r

Refponderiacom amor paterno.

iSaõ faltaria em tal recebimento

Prazer exterior,praíer internoi

Iqda que cos Eíiadosdiífercntcs,

Todos íeriâo huns cm fer contentes,

O vento as brancas vellasfjam enchia

Corria o frio Reno entam mays quedo*

Antes para Colónia nam corria,

Porque as Virgens nam foíTem lá taõ cedq, .

Parece qucjá claro conhecia ,^. A
(ò Coro V»rginaL,fereno,& ledo) ; \'AÚ\i^

Que lá vos elperava a impia Morte

Agora,òMufa Jconta de que forte.

Aquel leque na forma de Serpente .

Deyxou aos dous primcyros enganados»

Envejoío de ver que tanta gente.

Se convertia a Ley dos Baptifadosv aup eu.

.

No coracaõ entrou raanhofamente, jmA
De dous Gentios Principesdanados, iod oW
DafoberbaRomaaCavallaria, —

'

Por encurtar a Fè que feeftendia, . .,

A Famaosaííeguracomcerteía vop ,inrri/

Que a Virgem a Colónia jà voltava.

Com toda a caíla juvenil Belleza

Que por amor do Ceo peregrinava.

Fizcraõ a vifar çom graõ pcefteza

A hum pareniequc Juliaõfcchamavai.lv.c'

j



Soberbo Capitão dos Hunos feros;

Qne todos para todos foraó Neros.

Eys logo o cego Fríncepe gencio,

Coíi) getice innuiiieravel de íeu mando,

A prayaa tomar vem do meímorio

l^oí op.de as Virgens vinhaõ navegando

Jà deícobre aquellCjClte navio,

Os que eííaõ do mays alto atalayando:

A as armas veloz corre o bruto povo,

Por de novo as tingir no Tangue novo.

Vindo a Frota aíurgir junto do muro
Onde ine parecia eftar fegura^

(ó V^jrgens que bulcays lugar íeguro

Adonde vos eípera a fepultura!)

EnS-tà com maò armado o povo duroj

Por eíta peregrina fermolura:

J á começa a provar os aços fortesj

£ys tudo languejájjáeys tudo mortes!

J i mi todas as Virgens oíFerCciaõ

O delicado collOjO tenro peyto:

Era para caber quantas cahiao^

Todo largo lugar lugar cftreyto.

Do puro íangue os rios,que corriaõ.

Outra vermelho marjá tinhaõ feyto.

Tu íò,CDrdula,â a morte te eícondeftej

Mas defpoys a buícafl:e,8c recebe/te.

Ciriaco o primeyro.bem cõftantCj

A vida ao feriooíFrcce Tem efpanto:

O moço Rey Inglês cahio diante

Deaquellescaftosolhos,que amou tanto

Eípera,brando Elpoío hum breve inílancej

Efpera a tua doce Eípoía em tanto

Que outro Amor outro golpe lhe perparaj

E junros entr areys na Pátria chara.

Em qual terra , oh crueysiem qual cidade?

E ntre quaes gentes mays a furor dadas,

Se nâo ufou de amor,& de piedade

Com fermoías Donzellas defarmadas?

Como Belleza tanta,& tal idade

Vos deyxou arrancar voíías eípadas?

Ahi lobos carniceyros,tigres bravos.

Filhos de crueldade,de ira efcravos!

De quantos animaes fuftenta a terra^

Nunca tanta crueza foy ufadaj

Inda que tenhão huns com outros guerra^

Nunca do macho a fêmea he laítimada:

Anda a cerva co'o cervo por a íerra^

A novilha do touro acompanhada
A aleonefa o LeaÕ defender preza

Vós fós quebrays as leys da Natureza
Pudèraó outros olhos por ventura

De lagrimiís divinas efcuíarfe,

Rimas do grande Luis de Camsesl n^
Vendojcubertajádenevoa efcora

A luz de tantos bellos apagaríe?

Vendo a purpúrea rofa,á cecém pura,
Emíaõ fermofas faces deícorarfe?

As tranças de ouro vendo,eípedeçadas»
Por debayxo dos pès andar piíadsj

Na força deita furia acefâj&í brava,

OTirano cruel a vifta ergueo
A a Virgero,que invencível animava
As Almas que juntara para o Ceo
A íiijá.envolta em fangue como andava
Da lua fermofura íe vcnceoj

E com doces razoens,que Amor enfina,

A vencela de amor íe determina,

Fingmdofe arrepende do paflado^

(E de fingillo fe arrepende azinha^
bua vida lhe ofFrece,& feu eftado

Sem ver que Eftado,&í vida a perder vinha,
O feu amor lhe pede confiadoj
O feu amor, que dado a feu Deos tinha:

Pedelhe ofeu amor.antes náoíeu.
Porque já dado o avia a quem lho deu,

t) ía de nul lironjas,mil enganos,

Por coníeguir o feu defejo bruto.

A flor logra.(dizia^, de teus annoS}
Colhe de eíTa Belleza o doce frutoj

í^áodés matéria nova anovos danos,

Naõ pagues verde á morte o feu tributo:

Olha que tens em mim(naó iam cautelas)

Outro Reyno,outro Eípoío»outras donzcHaJ

Naõ faças mentiroía a Natureza,

Que dá de amor era ti grande efperança.

Que fó pode alcançar d'eíra Belleza,

Se jà piedade delia naõ íe alcança?

Aos Tigres,aos Lcõesjdeyxaja braveza,

E deyxa aos meus loldados a vingança^

Se porverme cruel queres fer crua,

Já te vingas de mim em couía tua-

Volve eíTes olhos jâ com mays brandura}

EíTesolhoSjde Amor doce morada:

Delles naõ faça em mim a ferniOiura,

O que em; tatntoja fez a minha efpada.

Se queres derribar minha ventura

Que dcUes eftar vejo pendurada,

Acabarey de ver quam pouca tenho

Poys donde a matar vim a morrer venho.

Como do rogo meu naõ te aproveytas.

Quando o teu rifco a me rogar te obriga?

Ou naó conheces bem a quem engeytas.

Ou me engeytaSjpor mays que feja,& diga.

Em quem cuydas,Senhora?ouqueforpeytas?

Mays próprio era chamarte dura imiga,

Mâs

|.'';l



J26 Hmis dô (j 7'ande

Mss naõ confente Amor nome taõ curo,

Em parecer tão bracdo,& tam feguro.

Os rayos deíTes olhos já íerenos

Enxuguem deíTe roílo as puras rofas:

O trilteíuípirarjáíoe menos

Keíias concavidades faudofas.

Naõ façam grande mal males pequenos;

Que naõ forre efperançasvagaroías

Quem anda coílumado em léus amores

A medir por feu gofto feus fivores.

Quegoílo podes ter de maltratarme,

Vendonne do pafiado arrependido?

Attenta que mays ganhas em ganharme,

Do que nefte deílroço tens perdido

Se queres infiftirem defprezarme,

VermehaSjfobre amoroío,enfurecido.

Naõ me declaro mays,porque naõ quero

Que o medo faça o quedeamoreípero;

Ah! pérfido amadorideyxa o teu erro.

Naõ ves quanto eDganado^&; cego andas?

Aquella a quem naõ vence o duro ferro.

Como a podem vencer palavras brandas?

Mandaafuaalmajàdeíle deíterro.

Com tíTss que a feu doce Eípozo mandas.

Naó a detenhas mays em ttus amores,

Luu de Camões.

Se dobrar! he não queres fuás dore«f.

Vendo o crueljenfimjqiie o que dizia,

Tomava a beila Virgem poraíronta;

E que quanto de amor n.ays íe acendia»

Eliâ delle fazia menos conta;

No concavo arco que na maõ trazia,

Humâíetaembebeodesguda ponta,

E o pey to lhe pa(íou de banda a banda.

Aíii rendeo o Efprito a Virgem branda,

Vâyte,EfpntoGentiljdefta bayxeza;

Asaías abre ja,jàa luz derrama:

Voa com defufada ligeyrezaj

Onde o teu bem teefpera,onde te chama.

Veràsbayxadoomundoá mór alteza:

Verás que engana mays a quem mays ama:

E lá do teu Amor,cà lufpirado,

O fruto colherás tão defejado*

Em paz fc vay,ò Alma pura,& belia,

Mays bella inda no langue que verteíkj

Vayte alegre a gozar,vayjjà de aquella

Fermoía Rcg!ão,alta,& celefte.

Coroada de GloriaJmmortal ntlla

ComChnftolograràs^a quem tedé/lc

Com tantaSj& também nacidas Almas^

£Fermoi ura (ioCeojOnze mil Palmas.

ÉCLOGA



Rimas do Grande Lith de Camõesl H7

EGLOG A
INTERLOCUTORES

VMBRANO, FRONDELIO, AONIA.
neílaEglogaprimeyralamentao^. a morte de (D,Jntomo de Noronha, que morrtoMlf

iandoemAfrica,&adofrmcipeD.IoaÕfilhode£l.^y,q)JoaÕon/. Tay de Ei^Kev
"

(D.Sehafiiao, Debaixo da pe[foa de Frondeliofe dey>e entender o Toeta

QUe grande variedade vão fazendo,
Frondclio amigo,as horas aprcíTadas!

Como íe vão as coufas convertendo.
Em outras coufas varias,8c infperadas!
Hum dia a outro dja ?ay trazendo
Por fuás raefmas horas já ordenadas;
Mas quam conformes faõ na quantidade,
ráodiíTerentes faôna calidade,

Euvijádeftecampoas varias flores

A as Eílrellas do Ceo fazendo enveja;
Adornados andar vi os Paftores
De quanto por o mundo fe deíeja:

E viçoso campo competir nas cores
Ds trajes de obra tantaj& tão fobeja,

3)ue íca rica matéria não faltava,

A obra de mays rica íobejava^ua 3b<;-í.!3/ Ó
E vi perder feu preço à as brancas rofai,

E quafi efcurecerle o claro dia
Diante de humas moftras perigoías
^e Vénus mays que nunca engrandecia.
As Paílorâs,enlim,vi tàofermofas
:^e o Amor de fi melmo fc temia:
Mas mays temia openlamcntofalto ./«ííio.e.
De náo Ter para ter cemor táo alto.

Agora tudoeftà tãcdiíTerente,

3ue move os corações a grande efpantoj
E parece que Júpiter potente

. .à
>e enfada já de o mundo durar tanto^siiiíagA^
O Tejo corre turvo,& defcontente, .^^ O
As aves deyxáo feu fuave canto: -

1.„ ^
£ o gadojinda que a erva lhe fallece, ;

Mais que da falta delia fe emmagreceíjfiRqo

F R ON D.EÍi;jpQr,...;ai,';,

Umbrano irmãOjdeçrcto he daNatur«íí'
:nvíolavel,fixo,& lempitcrno,
LiJI.Part.

Que a todo o bem íucceda defventura,
E não haja prazer que feja eterno:
Ao claro dja fegue a noyte efcura,
Ao fuave Verão o duro Inverno.-
E fe hàcoufa que fayba ter firmeza;
He fomente a ley da Natureza.

Toda alegria grande,& íuntuofa,
A porta abrmdo vem ao trifte citado:
Se hum hora vejo alegre,& dcley tofa.
Temendo a cftou do mal aparelhado.
Náoves que mora a ferpe venenofa

'

Entre as flores dofrcfco,8i verde prado?
Ah! náo te engane algum contentamento.
Qtie mays inftavel he que o pcnfamentoi - .

E praza a Deos que o trifte> duro Fado
'

De tam,anhDs deíaftres fe contentei
Que fempre hum grande mal inopinado
Hemaysdoqueoefperaa incauta gente.
Que vejo efle Carvalho que queymado

'

Tão gravemente foy do rayo ardente.
Não feja ora prodigio que declare ^H
Que o barbarq Cultor meus campos are.

fU M B RA N O.

Em quanto do feguro Azambugcyro
Nos Paftores de Lufoou ver cajados>
Com o valor antigo, que primeyro
Os fez no mundo tão aflinaladosi
Náo temas tu,Frondelio companheyro, „-*

Queemalgum tempo fejáofojugados,
Nem que a cerviz indómita obedeça
A outro jugo qualquerque fe lhe offrcça.

E porto que a foberba fe levante

De inimigoi a torto^gc a direyto, j,; ;íj ,, . <.

Náo creas cu que a força repugnante
Dofcro,& nunca jà vencido pcyto;

S Qu«

i'i'i
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Rimas dogrAnde Luís de Gamêesl

Qpc defde quem pofTue o monte Atlante,

Adonds bebe o Hidalpe tem íogeyto^

O poiia nunca íer de força alhea,

EíB quanioo Sol a Tcrra,&o Ceorodea.

FRONDELIO.

F R O N D E L I O.

Umbrano a temerária íegurança

Que em fçrça/3U cm razão não fe alTegura,

He falfa,8í vãa,que a grande confiança

M ão he íempre ajudada da Ventura.

Que là junto das aras da Eíperança,

Nemefis namoradajjuftaj& dura^

Hum freo lhe eftá pondo^& ley terrível^

Que o8 limites não paíTc do poUivel.

E fe atentares bera os grandes danos

Que fe nos vão moltràndo cada dia,

Foras freo também a cíTes enganos

Que te eftá figurando a ouladia,

1 unáovescomoos Lobos Tingitanos,

Apartados de toda cobardia,

Matão os caens do gado guardadores^

E não fomente os caens^mas os Paftorcs?

Poys o grande curral,íeguro,& forte,

Do alto monte AtlaSjnão ouviíle.

Que com fanguinoienta,& fera morte^

Deípovoado foy por cafo trille?

Oi trifte cafoi ò defaftrada forte» ^ ^2 oè

Contra quem força humana não refíftc:

Que alli também da vida foy privado

O meu Tionio,ainda gm iior cortado!

U M B R AN O.

Em lagrimas me banha rofto^& pcyto

De eíle cafo tcrrivel a memoria,

Quando vejo quamfabio, & quam perfeyto,

E quam merecedor de longa hiftoria

tra efle teu Paftor.que fem direyto

Deu á as Parcas a vida tranfitoria:

^las não ha'ki quem de erva o gado farte,

Wem de juvenil íanguc o fero Marte.

Porcm,íè te não for muyto pefado

[Já que cÃa triílc morte me lembraftej

Cantame defle caio deft:errado

Aquelles brandos ver (os que cantafte^

Quando hontem recolhendo o manfo gado,
De nofoutros Paftorcs te apartaftes^.*!

Que eu também que as ovelhas recolhia,

M ão te podia ouvir como queria.

Como queres renove ao penfamento

Tamanho mal,tamanhadefventura?

Porque cfpalhar íufpiros vãos ao vento,

para os que triftes laõ he falia cura.

Mas pois te move tantoo fentimento

DamortedeTionio trifte,& efcura,

Eu porey teu defejo em doce cffeyto,

Sc a dor me não congela a voz no peyto,

Ú â B R A N o.

Canta agora iPaftor^que o gado pac«

Entre as húmidas ervas íoíTegadOi

E là nas altas ferras onde nacc

O lacro Tejo à aíombra recoftado,

Co' os feus olhos no cháo,amaõ na face^

Efta para te ouvir aparelhado;

E com filencio trifte eftaõ as Ninfas

Dos olhos deftilando claras linfas.

O prado as flores brancas,8{ vermelhas

Eílà fuavementc prefentandOi

As doces,& felicitas abelhas

Com íufurro agradável vaõ voando;

As candidas,pacifícas ovelhas»

Das ervas efquecídas, inclinando

As cabeças eAaõao fom divino

Que faz paíTando o Tejo criftalino.

O vento de entre as arvores reípira.

Fazendo companhia ao claro rio:

Nas fombras a ave gárrula fufpira.

Sua magoa efpalbando ao vento frio.

Tcca,Frondelio,toca adoce lira;

Que de aquelle verde álamo (ombrio

A branda Filomela intriftecida ^ o ^«^

Ao mays faudoío canto te convida.

F R O N D E L t Ò

Aquelle dia as aguas' não goftâraot

As mimofas ovelhas,& os cordeyros

O campo encherão de amoroíos gritos,

E naõ fe pendurarão dos falgueyros

As cabras de trift:eza,mas negarão

O palto a (i,Sc o ley te aos cabritos.

Prodigios infinitos

Moílrava aquelle dia. \/l
^

'

Quando a Parca queria

Principio dar ao fero cafo trifte,

£ tu cambem l^ó corvoQo dcfcubrifl*

Quando
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Quando da máo direyta cm voz efcura, De fi rodo embebido
Voando^repetifte

"^39

A tirânica ley da morte dura.

Tionio meu,o Tejo criftalino^

E as arvores quejàderemparafte.
Chorão o mal de tua auíencia ereraa.
Naó íey porque taó cedo nos deyxafte?
Masfoyconfemimento doDeftíno,
Por quem o mar,& aterra íe governa.
A noyte rempiterna.

Que tu taó cedo yifte

Cruel,acerba,& trifte.

Se quer de tua idade não te dera
Que lograras a frefca primavera?
N âõ ulára comnofco tal crueza,
Que oem nos montes fera^

Nem paftor ha no campo íem trifteza.

Os Faunosjcerta guarda dos Paftores,

Jà naõ feguem as Ninfas na eípeflura
Mem as Ninfas aos cervos dão trabalho.
Tudo, qual ves,he cheo detnftura;
A as abelhas o campo nega as flores.

Como as flores a Aurora nega o orvalho
Eu que cantando efpalho
Triftezas todo o dia?

A frauta que foia

Mover as altas arvores tangendo,
Se me vay de trifteza enrouquecendo?
Que tudo vejo trifte nefte monte.*
E tu também correndoj

Manas envolta,& triftefó clara FonteQ
As Tagidas no rio,& na afpereza

Do monte asOreadas,conhccendo
Quem te obrigou ao duro,& fero Marte>
Como em geral fentença vâodizcndoj^
OiiP nSr» nArííi nr^ ^^.-^^A^ • . n ,.

Andava tão perdido sof!'íj

Que quando algum Faftor lhe perguntava
Acauía da trifteza que moltrava?
Como quem para penas fó vivia^
SorrindOjlhe tornavâi

Se naó viveíle trifte morreria.
Mas como e/te tormento o (inalou,

E tanto no feu roftofe moftrafl'e, •

Entendendo o jà bem o Pay feíudo.
Forque do pcníamento lho tiraíTej

Longedacaufadelleo apartou,
Forque,enfim longa auíencia acaba tudo
Olfalío Marte rudo.
Das vidas cobiçofo!

Que donde o generofo
Pey to refucitava cm tanta gloria
De feus anteceíTores a memoria,
Aliijfero & cruelJhe deftruifte^

For injufta vitoria,

Frimeyro que o cuydado a vida trifte.

Parccème,Tionio,que te vejo.

Por tingires a lança cobiçoro
Na quelle infido fangue Mauritano,
No Hifpanico ginete belicoío, -h tu ,.

Que ardendo também vinha no defejo
De atropelar por terra ao Tingitano
Olconfiado engano!

Giencurtadavida!

Que a virtude oprimida
Da multidão forçòfa do inimigo— ^ .

Não pôde defenderíe do perigo: " '

Porque aífi o Deftino o primitioj

Eafli levou configo

pmays gentil Paftor que o Tejo vio.
----_ ....^^.„..,„,^^,^^ v<iuuizcnuuj^ •' u mays gentil PaítorqueoTe ovicQ^e nao pode no mundo aver trifteza cO.b H Iqu^i o nfancebo Eurialo enredado

Pr?r.nf.n'
'1""°^ "f ''"^^ P*"'* "'' ^

E'Hreo poderdos Rutulos.fartandoForque elle^cnfiroAfta arte,
- r..

.

»

J i.v.'

* ^ www J -^

Nos olhos íaudofos,

N os paííos vagarofos,

E no rofto que Amor com faiStafía

Da pallida viola lhe tingia,

A todos de fi dava final certo
Do fogo que trazia.

Que nunca foube Amor fer cncuberto,

j à diante dos olhos lhe voavão
Iroagens,& fantafticas pinturas.

Exercícios do falfo penfamenro.
ja por asfolitarias eípeíTuras, «mui
Enrrc os penedos fós,que naõ fallavão^
Fanava,& defcubria íeu tormento
Em longo cfquecimento

il.Parr.

;. i

As iras da foberba,& dura guerra,

Do criftalino rofto accr mudando.
Cujo purpúreo íangue derramado
For as alvas efpaldas tinge a íerrai

Que como flor,que a terra

Lhe nega o mantimcntOy
Porqueo tempo avarento
Também o largo humor lhe tem negado,
O collojinclina languidojôc canfado,

Tal te pinto ò Tionioldando o efpnto
A quem.ro tinha dodói
Que cfte he fomente eterno,& infinito.

Dacongelada boca a alma piJra,

Co'o nome juntamente da inimiga,

EexcellentcMarfida derramava.

Ss

:<•/

E



F R O N
^

Bimas dogrand^Luis de Camõts.

E tu gentil Senhôra,na5 te obriga

A pranto íempiternoamoríedMía

De . uem ;- or ti íòmentc a vida airufa?

For ri aos Ecos dava

Acentos numerofos:

por tiaosbellicolos

Exercícios fedtu do fero Marte.

E tu mgrata O amor jánoutra parte

Porásjcomo acontece ao fraco^mtento;

(;>j^eienfim^enfim,deítaarte

Se muda q tememino penfatmcnto.

Paíiores deite Vale ameno & frio.

Que de Tionio o cafo defaílrado

Quereys nas alta$ íerrai que íe contei

Hum tumulo de flores adornado

Lhe adificay ao longo defte rio,

Que a vela enfreâ ao duro navegante;

lo laíTo caminhante.

Vendo tamanha magoa,
f

Arraie os òlnoí de agua,
,

Lendo na^pedra durão vcrío cfcrito, '-

Que diga aííi Memoria/ou^que^rit§i

*t&ra dar tejismunhõ em foúafarfé

^omaysgentfl EJprit»

^t i trarão di mundo Jmor^tS ^âtte.

DEL IO.

7 UM B R A NO.

Qual o quieto fone aos can/ados

Debaxo de algum'arvore íombrja>

Ou qual aos fequiofos cncalmados

O vento reípirantCi& afoute triai

Tays me fbraó teus verfos delicadoSj

Teu numerorocanto,& melodia; .^t^c,^,\ \\\,_

E ainda agora o tom fuave,& brando, ,i.

Os ouvidos|nne fica adormentando.

Em quanto o<. peyxes húmidos tiverem

As areofas covas dcftcrioi

E correndoeftas aguas conhecerem

Eo largo mar o autiguo Senhorioi

E em quanto eílas ervinhas pafto derem

A as petulantes cabras^eu te fio

Que cm virtude dos veríos que can taílc

btmpreviva o Paílorque';tantoamafte

Mas jà que-pouco a pouco o Sol noi íalta

E dos montes as fombras fe acrcccntão^

De florts nul oclaro Cío feeímakn.

Que tão ledas aos olhos (e prcíentáoi

Levemos por o pé defta íerra alta

Os gadosjquc \i agora íe contão

Do que conaido tem,Frondelio amigO}

Anda, que aièoouttyro ircy contigo.

Antes por efte vallc,aníigo Umbrano,
Se te aprouvcr^k vemos as ovelhas; u

Porque íe eu por acerto niio me engtno.

De là me íoa hum Eco nas orelhai.

O doce acento não parece humano:

E,fe em contrario tu naó me aconíelhas^

Eu quero deícubrir que coufa íejaf

Que ojtom me efpãta,&. a vo* nu faz envcjai

UM B R A N O.

Contigo vpVique quanto mays me chego
Mays gentil me parece a voa que ouviftcj

Pcregrina»exceilente}& não te nego

Que me faz ca flo pey to a alma rrilte

Ves como tem os ventos cm lolíego^

Nenhum rumor da ferra lhe reíiítc

Nenhum paílaro voa,mas parece

Que do canto vencido lhe obebece,

Porém,trmaó,melhor me parecia

Que não foííemos )á,que eílrovaremos:

Mas lubidos nefta arvore fombria.

Todo o valle de aqui dercubrireraos.

Os çurroen8,& cajados,to<iavia,

Nclte comprido tronco penduremos;

Para fubir fica homem mays ligcyro.

Dey xamc tu,Frondelio ir primeyro,

FRONDELIO.
Efpera airi,4art'hey de pé,le qucresj

Subirás fem trabalho,& lem ruido;

E defpois que íubido là cftivercs,

Darm'hB$ a mão de cima,quc he partido

Mas primeyromcdi2e,reopuderes

Ver,donde nace o canto nunca ouvidor

Quem lança o doce acento delicado.

Fallaíque jàtevejoeílar pafmado.

UMBRANO.
Couíaf naócoftumadas n* cfpeííura,

Que nunca vi,Frondclio,vejo agora,

Fermof as Ninfas vejo ca verdura,

Cujo divino gcfto o Cco namora.

Huma de defuíada fcrmofura.

Que das outras parece ler fenhora,

Sobre hum trifte ícpulcro,oáo ceifando,

Eftà perlas dos olho^ depilando.

De
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De todas eftas altas S&mideas

Que cm turno eAaó do corpo fepukado,

Humas^regando as húmidas arcas.

De íiores temoTumulo adornado;

O jrras,queyraando lagrimas Sabeas,

Enchem oardecheyrofubiimado:
Outras em ricos panos,maÍs avante,

Envovel brandamente hum novo Infante.

Huma,quedeentreas outras fe apartou.

Com gritos,que a montanha cntrifteceramt

Diz, que delpoys que a Morte a Flor cortou

Que as Eftrcilas íòmente raereccraõi

tiie penhor cbariílimo ficou

De aquelle,acujo Iniperio obedeceram
Dout o, Mondego, rejó,& Guadiana,

Atéoreoaotomar da Taprobana,

Diz maisique íe encontrar efte Menino
A noyte imtem,peltiva,amanhecendo,

O Tcjo agota claro, Sccriftalmo.

Tornaria fera Aleito em vulto horrendo;

Ma» que a kt conferyadodo Deftiao,

As benignas Eftrelias prometendo^
LheeíUmolargopaltodc Ampelufa,
Co*o Monte,queem maò ponto vio Medujfa

Eítc prodígio grande a Nmfa belU
Com abundantes lagrimas recita.

l^orém,quâl a eclipíada clara c/trclla, ',.),ri

Que entre as outras o ceo primeyro habiti,^.; ,

Tal cubcrtadc negro vejo aquella^ antU-A quem íò na alma toca a gram deídita,, -
'"

Dá cá ffondeUo^a máo;ôc fobe a ver
'1 udo o mays que eu de dor naõ Icy diaçr^

Oitrifte Morte^efquiva,& mal olha,4|, liP\
Que a tantas Fermoíuras injurias. , , ,.y,,;|

A aquella Dcoía bçlla,& delicada, r,;q[
Sequer algum reípeyto ter divias.

tila he.porcertOjAonia hlha amada
,.f ..

De aquclle gfam Paltor.que era noíTosdÍM^

;

Danúbio enfrcaimanda o claro Iberoj \ '^,li^.

E efpanta o Morador doEuHinofero^ :-íjni(:-»

Morrconosoexccllcntc,& poderoíb
CQuc a ifto eftá fogeyta a vida humana}
Doce Aooio,dc Aonia charo Epofo,
Ah! ley dos Fados,aspera,& tiranai

Mas o fom peregrino,& piadofo.
Com que a fermoía Ninfa a dor engana,
Efcuta hum pouco Nota,& vç>UmÍjra»og
Quam bem que foa overíoCaftelhano^

Luís' deCamâíí.
í4í

A O N I A.

iíiOH

Alma,y primero amor dei alma mia,
Efpiritu di-cfiDíb,cn cuja V4da
La mia oltuvo en quanto Dios querii
Sombra gentil de <u prífion iahda,
Quedelmundoaiafatriatc boivifte,
Donde fuifteengendrada

y procedida!
Rccibcallàcílefacriíicio triitc,

Que tcoííreccn losojos que ti vieron
Si la memoria dellos no pcrdiftc.

Que pucs los altos cielos permitícroo,
Qiie no teacompanaíTcen taljornada,
Y para ornarfe íòlo a ti quifieronj
Nunca permitirán,quc acompanáda
De mi no íeaeíta Memoria tuyt,
Que cita de teus defpojos adornada,
Ni dexaràn,por mas que el tiempo huja,
De citar en mi con fempitcrno Uanto^
Afta que vida.y almaíedeílruyi,

Mastu^gentil Erpirita.entrctanto
Qiic otros campos,,y fllorcs vàn pifando,
Y otras zámponas oycs^y outro canto^.

Agora embevecido eílés mirando
Alláenel EmpyreoaqucUa Idea,
Que el mudo eQfrena,y rigc con íu mádo:

Agora te poíTuya Cithcrea
En cl tercero aílicnto^o porque anjaíle,

O porque nueva amante allâ te íca;

Agora el Sol te admire,fi mirjiítc

Como và porlos.Signoscnccndido
Las ticrras alumbrando,qucdcyxaftc:

Sicn ver eftos milagres no has perdido
La memoria de mi^o fuc en tuímano
iNopaíTar por las aguas dcl Olvido
Buelye un poço losojosacíle llano,

"Verás una.Quc a ti con trifte lloro

Sobre eítc marmol íordo Uama en vano.
Pêro fi entraren en los Signos de oro,

Legrimas.ygimidosamoroíos,
,, ,; ,

Que muevin elfupremo,y TantoCoro«
La lumbre de teus ojos can hermoios

Yo la vcré muy preíloiy poder verte

^
Que a pcfar de los Hados cnojoíos

Tambicn para los triftcs ubo raucrte.

'

iLllIi
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í^z ílimas do grande Luis de Camões,

Com lagrimas em fio,

Com que as ondas creciam outro tanto;

Seu doce canto dava

Triíies agoas ao rio,

E o rio trifte fom ao doce canto

Ao íonorofo pranto.

Que as agoas enfreava

Refpondeo valle umbroío:

Em eíia Egloga debayxo do nome de Almeno De tanta voz o acento temerofo

fe ccnfoU o T^com 9 Taftor AgrárioJem Na outra parte do rio retumbava

EGLOGA 11.

INTERLOCUTORES,

ALMENO, Y AGRÁRIO.

fmíbíinte nojujfeço de/eus amores^

1 onp,o do fereno

Tejo ruave,& brando,

Num valie de altss arvores fombrioi

Eftava o crifte Almeno,
Sufpiros eípalhando

Ao venço,& doces lagrimas ao rio.

No derradeyrò fio

O cinhaa cíperança,

Q^ e com doces enganos

Lftefuílèntàra vida tantos arinos ~'^'^'

Numa amoroíaj& branda confiança|'^^^
"

Que quemtanto queria,
*SÈn:<

Parece ,que riam crra»fe confia,

A noy te cfcura dava' '-
""

•
-'". '' ',"

'

Repoufoaoscanfados v. í--"^*-'>fciJTnba.

Quando da fantefía

O fílcncio rompcndo,affi dizia.

Corre fuave^Si brando

Com tuas claras agoas,

Saidas de meusolhos,doce Tejoj

Fede meus males dando,

Para que minhas magoas

Sejam caítigo igual de meu defejo:

Que poys em mi nam vejo

Remedio^nem o eípcroj

£ a Morte íe defpreza

De me matar,deyxandome i crueza

Deaquellapor quem meu tormento queroj

Sayba o mundo meu dano.

Porque íedeíengarieem meu engano

Jà que minha ventura.

Ou a caufa que a ordena,

Animaes eíquecidos da verdura: '^- "^ ^'^^'à^^
_ Quer que era pago da dor tome o fofreila

Ovalletrifteéftava -'"'^•'l^ í^-íí Será mays certa cura

C*huns ramos carregados^'*'^''-'^*',^^^''^'"^: Para tamanha: pena

Que inda a noyte faziam míTys efciír^ ^^ ^^^- Defefperar de avér jà cura nella.-

Offrecia a eípeíTura - o-^ ; .
-vom'.;> Porquele minha eítrellas

Hum temerofo erpanco^'^^-^''-"''^*'"'*'^'' Cauíou tal efquivança.

As roucas rans íoavam ^naic; Confinta meu cuydado,

Num choro de agoa negra,& ajudavam '•* ^-^ Que me farte de íer deíefperado

Do paíTaronoârurno o trifte canto: i

i
• ;" 'í Para deíenganar minha eíperançi:

O Tejo com íom graVc "'i
"" sy' -'Jis Poys íòmcntc naci

Corria mays medonho quefuavc,-^'^"^ 2fn37 Para viver na mortc,& ellacm mi.

Como toda atriíleza ^*^' ioiíiicm sí^í» aicoçj Nam ceíTe meu tormento

No filencio confiílef ^^l r '^ií '^ owH De fazer feu officio,

Parecia que o valle cftava mudo:
E com eíla graveza

Eftava tudo trifte,

Porém o trifte Almeno mais que tudo:-'

Tomando por efcudo
De íua doce pena,
Pijra poder lofrella,

Eítar imaginandoacauía delia:

Que em tanto malhe cura bem pequena;
Mayoro he o tormento^

Qiie toma por alivio hum penfamento.
Aoriolequeyxava

Poys aqui tcmhum'alma aojugo atada:

Nem falte o fôfrimcnro,

Porque parece vicio

Para tam doce mal falcarme nada.

OiNinfa delicada!

Honra da Natureza!

Como pôde ifto fer

Quede tam peregrino parecer

PudeíTe proceder tanta crueza?

Nam vem de nenhum geyto

De caula divinal contrario effeyto,

Poys Como pena tanta

Ho



He contra a caufa delia?

Fora he de ftaturai minha caiíleza.

Mas a mi que me efpanta?

Nam bafta(ó Ninfa bellai)

Que podes prevercer a Natursza?
Nam he gentileza

De teu gefto celefte

Fora do natural?

Nam pôde a Natureza fazer tal.

Tu merma(ò bellaNinfa^tefizefte.

Porèm^porquG tomafte

Tam dura cundiçain,feteforraalle?

Por ti o alegre prado
Me he penofo,6c duro;

Abrolhos me parecem fuás flores.

Por ti do manío gado.
Como de mim nam curo.
Por nam fazer offcnfa a teus amorec.
Osjogos dos paítores.

As lutas entre a rama^
Nada me faz contente.*

E lou jà do qae fuy tam diíFercnte,

Rtmat di> grande Luis de Camki,
Deíeobre o negro manto
Da fombra,que as montanhas cncubria,
Defcanía,frauta,agora,

Poys meu efe uro canto
Nam merece^que veja o claro dia.

Nam caníe a fantafia

De eftar em íl pintando

Ogeftodehcado,
Em quanto trás ao paílo o manfo gado,
Efle paftor,que là fó vem falando.

.Calarmecy fomente^

Que omeu mal nem ouvirfe me cólcntc

Í43

AGRÁRIO,
Fermofa manhaáclaraj&deleytofa.

Que como frefca rofa na verdura
Te moftrai bella,& pura marchetandoj
As Ninfas eípalhandoíeuscabellos

Nos verdes montes bellosjtu íò fazes

Quando a íombra desfazes trifte,& cicuta,
Fermofa a erpeffura,& a clara fonte,

pe quado por meu nonje algué mç chama Fermofo o alto monte,& o rochedo,
liairrir^ Oi*\i*rtii^ ^/\rtl^^:/^«^ -r-i * _ * *Palmo,porque conheço,
Que inda comigo próprio me pareço. íaVnjog
O gado,que apacento, rttZ

Sam na alma os meus coydados;
As flores^que no campo lempre vejo.
Saia no meu penfamento
Teus olhos dibuxados, .irÍ*

Com que cttou enganando o meu defejo.
Do írio,& doce Tejo .^ííííííuí

As agoas íc tornaram .
-

Ardentes.Si íalgadas, . ,

Deípoys que minhas lagrimas caníadag mâ
Com leu puio licor fe miílurárami 5c'i4

Como quanJo miftura

Hyppanisco'oExampéofu'âgoa pura. ^'^
beahi no mundo ouveíle

Ouvirelme algum^hora
Aíientados na praya deite rioj

kdeartete difleffe

O mal que paíTo agora, x :ci ;. , , í

Que pudefle moverte o pcyro frio»

Olquanto defvario.

Que eíiou imaginando!

]á agora,mcu tormento
Nam pôde pedir mais ao penfamento,
Que eíte fantifiàfjdonde penando
A vida me referva.

Querer mais de meu mal fera foberba,

Mâsjá aefmaltada Aurora
i-ii;

Fermofo o arvoredo,& deleytofo,

E^enfim tudo fermofo co^o teu rofto ^

Deouro,& rofas compofto,& claridade;
Trazes a íaudade ao penfamento, f
Moftrando em hum momento o roxo dia.
Com a doce armonia nos cantares

Dos paffaros a pare$,que voando
Seu pafto andam bufcando nos raminhos
Para os amados ninhos,que mantém
0!grande,6c fummo bera da Natureza:
Eílranha futileza de pintora,

Que matiza em hum'hora de mil cores
O Ceo,á terra^as flores^monte^ôc prado*

Ojteropo jà paíTadoiquam prelente

Te vejo abertamente na vontade! i

Qiiam grande íaudade (^nho agora

Dotempo,queapaftoraminhaamava, d
apToA E de quanto prezava a minha dor! -'A

um ol Entam tinhao Amor raayor poder,
* Quando era hum fó querer nos igualavaf ^ ^H

Porque quando hum amava a qaem qucrít

Logo Eco refpondia de aíFeyçam ^
No brando coraçam da doce imiga.

'

Neílaamorofa liga concertavam

Os tcmpos,quepaflavara com prazeres

Moftrava a flava Ceres por as cyras a
DaS'brancas fementeyras ledo fruto, í

Pagando feu tributo aos lavradores^ -^

E enchia aos Paftor-estodo oprado, -^

jrO
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Pales do manfo gado guardadora

Hiá Zéfiro,& Flora paííeando.

Os campos efmaltandode boninas.

Nas fontes criftalinas triftecftava

Narciío^quc inda olhava na agoa pura

Sualindafigura,6c delicada:

Mas Eco namorada de tal gefto,

Com pranto manifefto,feu tormento

No derradeyro acento lamentava,

Alli também íeachava o fangue tinto

Do purpureoJacintoy& odeílroço

De Adónis bello raoçosmorte feai

DabellaCitherea tam chorada.

Toda a terra efmaltada deftas rofas.

Hiam Ninfas fermoías por os pradosj

E os taunos namorados apòz ellas,

Moftrandolhescapellas de mil coreSj

Ordenadas das flores^que colhiam:

A$ Ninfas lhes fugiam eípantadas.

As faldas levantadas poros montes. .

Viafe a agoa das fontes cfpalharlei. oboBi

V^rtiino transforraarfe allife viaj í íTíoiai'» s

Pomona^quetrazia os doces fruitos:'

Alli Paftores muytoSjque tangiam

Gaytas,que bem fe ouviam,& cantando

Eftavam enganando as fuás penas, , ,

Tomando das Sirenas o excrcicio.

Ouviafe Salicio lamentarfci

Da mudança queyxarfe crua,Si feajj:, t ir

Da dura Galatea,tam fermofa: .

'
, ? .

E damorteenvejofa Nemorofo
Ao monte cavernofo/e querella -.mr í ,

Que a fua Elifa bella em pouco efpaço'*

Cortou inda em agraço Ah dura lortcj

Oiimmatura Mortcique a ninguém

De quantos vida tem ja mais perdoasí^ .

Mas tu Tempo,qae voasaprelTadQ. rtjavO

Hum dcl;ytofoeíladoíquaro afmhaí.iop7 :

Neíla vidamezquin|>transfiguras .t^iínc.

Em mildefaventuras,&a lembrança ^--,3;,,

,

Nos deyxas por herança do que levas?, p 3b 1

Afli que íe nos cevas com prazeres,,,
: mej.

He para nos comeres no melhor^R;, ohti^u

Cada vez em peor te vas mudando:

Quanto vens inventando, que hoje aprovas

Logo aamenhaá reprovas com inftácia

Oiperverfa incoftatícia,8l tam profana.

Detodacaufa humana,enferior imsj.;

A quem o cego error fempre anda anricxo!

Mas eu de que me queyxoPou eu. que digo?

Vive o tempo comigo? ou ellc tem
Culpa no maluque vem da cega gente?

Por ventura elle fente,ou elle entende

Aquillo,,quc defende o íer divino?

Elle ufa de contino feu,officio.

Quejá por excrcicio lhe he divido

Danos fruto colhido na fazão

Do fermolo VeraõiSc no Inverno,

Com feu humor eterno congelado

Do vapor levantado co'a quentura

Do bol,a terra dura lhe dà alento.

Para que o mantimento produzindo

,
Efteíemprccomprindofeucoftumc:

AíTi que nam coníume de fi nada,

JNem muda da paflada vida hum dedo:

Antes íempre cltá quedo no devido,

Porque cíle he feu partidOi& fua uíança

E nelle eíia mudança he mais firmeza.

Mas quem a ley deípreza^Sí pouco eftiraa

De quem dela de fima ellà movendo
O Ceo fublimejSí horrendo,© rnundo puro

. Bfte muda o fegurOjêí firme cftado

Do Tempo nam mudado da verdade

Nam foy naquella idade de ouro claro,

O firme tempo chgro, 6c excellencc*

Vivia cnra ti a gente moderada»

Sem íer a terra arada dava paô

Sem fer cavado o chaó as frutas dava?

Nem agoas defejava^nem quentura^

Supria entam Natura o neccíTario.

Foys,quem foy tam contrario a efta vida^
^

Saturno, que perdida a luz fercna, '''•'--' '

Cauíou.queem dura pena defterrado,

FoíTe do Ceo ]ançado,onde viviapiíi o^^

Porque OwS filhos comia,que gerava

Por iíTo fe mudava o tem po igual

E m mais baxo metal.& afli dccendo

Nos vcyo,çm fim. trazendo a efte eftado.

Maseu,defacinado,adonde vtfa?

Para onde me levou a fantafía? w. /i. jv^ ( i *

Que eftou gaitando o dia em vãs palavras?

Quero ora minhas cabras ir levando j --

Ao Tejo clarOj& brandojporque achaii'!í)(lA

No mundo que emendar,namhe de agorau^-i

Baila que a vida fora delle tenho; jup iaai O
Com meu gado me avenho,& eftou contente

Porèm,fe m*^ nam mente a viíta,eu vejo

Nefta praya do Tejo eftar,'deytado

Almeno,que elevado em penfamentos,

Ashoras,& os momentos vay gaitando:

Voume aellechegíindo,lo por ver
^

Se poderey fazer,que omaÍ,quc fente

Hum pQUcpiíe lhe aufente da niemoria

r.)

iiii^j
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A L M E N O

Oidoce penfamentoiò doce gloriaj

Sao) eftesjpor vencura,os olhos bellos.

Que tem de meus íentidos a vitoria»

Sam.eftasfNinfa^as tranças dos cabellos
Que fazem de feu preço o outo alheo.
Como a midcmimeímoíó com vellos
He efta ã alva coluna,o lindo efteo,

Suftentador das obras mais que humanas
Que eu neftes braços tenho, Sc nara o creo?

Ah! falfo peníamento,que me enganas!
Fazesme pòr a bocajOnde não devo,
Com palavras dedoudo,ou quafi infanas?

Comoaalçarcetãoalco aíli me atrevo?
Taes afãs doutas eu,ou tu mas dás?
Levaíme tu a mim,ou eu te levo?
Naõ poderey eu ir,onde tu vas?

Porém, pois ir não poíTojOndc tu fores,

Quando forcs,não cornes onde eftas.

AGRÁRIO,
Oique trifte fuceflb foy de amores,

O que a efte Paílor aconteceo,
Segundo ouvi contar a outros Paftores!

Tanto,enfim,por íeu danno fe perdeo,
Que o longo imaginar em feu tromeqto,
EmdefatinoAmorlho convertco
Oiforçofo vigor do peníamento

Que pôde em outra couía cftar mudando
Afórma,avida o fifo,o entendimento

Eítà íe un trifte amante transformando
Na vontade de aquella,que tanto ama,
De fi a propia elTencia tranfportando.
E nenhuma outra couía mais defama

Que a fi,fe véjque cm d ha algum fentido,
Quedeftefogoiníano namleinflama.

AImeno,queaquieftátam influído
Nofantafticoícnho,queo cuydado
Lhe trás fempre ante os olhos efculpido

Eftàíelhe pintando deelevado^
Que tem jà da fantaftica Paftora
O pey to diamantino mitigado.
Em efte doce engano eftava agora

Faljandocomoem fonho,mas achando
Ser ventoso que íonhava,grita,& chora.

Defta arte andavam fonhos enganando
O Paftor íomnolento.que a Diana

11. Pare.
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Andava entre as ovelha$'ceIebrando.

Defta arte a nuvé falia em forma humanaO vão Pay dos Centauros enganava.
Que Amor quando contentajíempre engana

Comoefte,quecorafígo fófallava
Cuidando que fallava,de enleado^
Com quem lhe o penfamento figurava.
Nam pòdc quem quer muyto (cr culpado

Em nenhum erro.quando vem a fer

Efte amor em doudice transformado
Amor nam íerá Amor,fe nam vier

Com doudiceSjdcshonrasjdifcençoens

Pazes.guerras, prazer,& delprazer,

Pcrigosjlinguas màs,murmurâçoen*
Ciumesjarroidosjcom pitencias,

Temores,noJGS,mortes,perdiçoens.
Eftas fam verdadeyras penitencias^

De quem põem o defejo^onde nam deve
De quem engana alheas innocencias.

Masifto tem o Amor,quenam feefcreve
Senam donde he illicito,& cuftofo
E donde he mais o rifco mais fe atreve

PaíTava o tempo alegre, & deleitofo,

OTroyano Paftor,emquantoandava
Sem ter alto defcjo,& perigofo

Scusfuríofos touros coroava,
Enos alamos altos efcrevia
Teu nome(EnoneJ) quando a ti fò amavaj
Os alamos crecian),& crecia

Oamor^que elle te tinha;íem perigo
E fem temor, contente te fervia.

Mas deípoys que deyxou entrar coníigo
Ilícito defejo, & peníamento^
De fua quietaçam tam inimigoj
A toda a Pátria poz em detrimento.

Com mortes de parentes, & de irmãosi
Com cru incendio,& grande perdimenco

Nifto fenecem penfamentos vãosj
Triftes ferviços mal galardoados.
Cuja gloria íe pafla de entre as ra^ãos

Lagrimas,& fufpiros arrancados
Da aIma, rodos fe pagam com enganos?
E oxalá foram muitos enganados
Andam com feu tromento tam ufanos

Que gaftam na doçura de hum cuydado,
Apo2 humaeíperaoça muitos annos.
E tal ha tam perdido namorado

Tam contente co'o pouco,que daria
Por hum íó volver de olhos todo o gado.
Em todo povoadOj& companhia

Sendo aufentes de fi fe vem preícntes

T Cota
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m-ii



, . 5 Rimat dogrande

Com quem lhes pintafemprea fantaíia

C'hú certo nam fey que,andam contenteSj

E logo hum nada os torna ao contratioi

De todo íer humano difterences.

Oicíranico Amorlò cafo vario!

Qiie obngas a hum querer,que fempre feja

De fi continuo,& afpero adveríarioí

E que cutr^hora nenhuma alegre efteja,

Senam quando do feu deípojo araado

Sua inimiga eftar triunfando veja.

Queroiallar com eíle,que enredado

Neíta ccg.ueyra eftà íem nenhum tento.

Acordaja,Paítor deíacordado.

AL ME N Qir' ~.

Oi Forque me tiraíle hum peníainento.

Que agora eftava os[olhos díbuxando,

De quem aos meus foy doce mantimento?

A Gil^:A R IO.
~ n

<"

'

Nefta imaginação eftàs gaitando

O tempo,& vida^AlmenoPPerda grande!

Nam ves quarn mai os dias vas paílaado?

A L M E N O.

Fermofos olhos,ande a gente,& andej

Que nunca vos ireys defta alma minha.

Por mais que o tempo corra,araoite o mãde.

A G R. A R I O.

Quem poderácuydar,quetam afinha

Se perca ocurfo aíii do fiío humano.

Que corre por direyta,6c juíta linha?

Que fejas tem perdido por teu dano,

AI meno meu,nam he>por cettOjavifoj

He íó doudice grande^grande engano.

.; A L M E N O.

OiAgrariomeurquevendoo doce rifo,

E o rofto tam fermoío.comoefquivo,

O menos que perdi foy todo o fifo.

E nam entendo,defque fou cativo,

Outra coufa de mí,fenam que morro:

Nem iílo entende bem poys inda vivo

Aafombra defte umbrofo,& verde louro,

PaíTo a vida,ora em lagrimas canfadas

Ora em louvores dos cabellos de ouro.

Luís àe CarmesV"^

Se preguntares porque fam choradas

Ou porque ranta p^na rae coníume,

Revolvendo memorias magoactas-,

Deíque perdi da vifta oclaro lume^

E perdi a elperança,& cauía delia

Não choro porrâzaro,mas por coftumo

Jamais pude co'o fado ter cautelUíijj ^l

Nem ouve nunca en miconcentamcnio.

Que nam foííe tocado em dura eítrelU,.: -:^.^'

Que bem livre vivia^ík bem iíenco, s-ííiuw)

Sem que ao jugo rae vife íometido 'Vi oH
Deaenhum amorofo peníamento. ^Jnsíi

Lembrame,amigo Agrano,que o fentido-'

Tam fora de A mor iinha,que me ria

De quem por eile vsa andar perdido.

De várias cores íempre me veíliai

De boninas a fonte coroavai

Nenhum paftor cantando me vencia.

A barba cntam nas faces me apontava;

Na luta na carreyra,cm qualquer manha
Sempre a palma entre todos alcançava.

Da minha idade tenra,era tudoeftranha,

Vendo(como acontece^afeyçoadas

Muytâs Ninfas do Rio,& da Montanha:

Com palavras mimoíaSj& forjadas

Da íolta liberdade,& livre peyto,

;

As trezia contenteSj& engadas

Mas nam querendo Amor,quedcftegeyto

Dos coraçoens andaíTe triunfandoj

Em quem elle criou tam puro eífeytO}

Pouco a pouco me foy de mi levando

Diílirouladamente á$ máos^de quems

Toda eftâ injuria agora eftà vingando.

AG R A R I O.

Defte teu cafo Almcno,eu fey muy bem
Oprincipio,&ofim,que Nemorolo
Contado tudo ifl'o,& mais,me tem

Mas(quer ote dizer)le efte enganofo

Amor he tam uíado a defconcertos,

Que nunca amando fez palfor ditofo;

Já que nelles cites cafos fam tam certos

Porque os eftranhas tanto
,
que de magoa

Te choram valles,montes,& delcrtos."

Vejotceítar gaftandoem vivafragoai

E juntamente em lagrimaSi vencendo

Agram Sicilia em fogo,o Nilo em agoa

Vejo,queas tuas cabras,nam querendo

Goftarasverdes ervas, feemmagreccm,

As tetas aos cabritos encolhendo.

Os campos ^que co'o tempo reverdecerti

Os
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Os olhos alegrando defconcentes.

Em te veadojparece,íe entriftecem.

De todos teus amigos,& parentes,

Que là da ferra vem por coníolarte

Sentindo na alma a pena,que tu fentesj

Se querem de teus naales apartarte,

Deyxando a choçaj& gado,vas fugiudo,

Como cervo ferido,a outra patte,

Nam vés que Amor,as yidas confuiuido
Vive fó de vontades elevadas

No falío parecer de hum gefto lindo?

Nem as ervas das agoas defejadas

Se íartamjnem de flores as abelhas;

Nem efte amor de lagrimas canfadas.

Quantas ve?es^perdido entre as ovelhas,

Chorou Febo de Daphne as eíquivanças.

Regando as flores brancaSj& vermelhas?
Quantas vezes as afperas mudanças

Ou amorado Gallo tem chorado.
De quem o tinha envolto em elperança

Eltava otriíle amante recoftado.

Chorado ao pé de hum freyxo o ti-iíle cafo

Que o falío Amor lhe tinha deftinado.
Por elleo íacro Pindo,&: o gram Parnafo

Na fonte de Aga nipe deítinando
í>e faziam de lagrimas hum vaio,

O intonío Apollo o vinha aili culpando,
Aíobeja trifteza perigoía

Com afperas palavras reprovando,
GallOjporque endoudece >que a fermofa

N infa,que tanto amalle defcubrindo
Por falfa afè,que dava,& mentirofaj
Por as Alpinas neves vay íeguindo,

Outro bem outro amor,outro delejo,

Comoenemiga^enfim de ti fugindo.
Mas o milero Amante,que o fobejo

Mal empregado amor lhe defendia
rer de tamanha fé vergonha^oupcjoi
Da falfifica Ninfa nam fcntia,

Senamque oírjodogelado Reno
Ds delicados pés lhe oíFenderia.

Ora fe tu ves claro,amigo Almeno,
Que de Amor os defaftrcs iam de forte,

Que para matar bafta o mais pequenoj
Porque nam poens hú freo a mal tão forte

Que em eftado te poem,que fendo vivo
Jánamfe cítendeem ti,vida^nem morte?ALMENO.

Agrariojfe do gefto fugitivo,

Por cafo de Fortuna defaftrado,

Algum'horadcyxar deiercativoj
Ou fendo para as Urlas degradado,
ll.Parr.
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Adonde Borreas tem o Oceano
Co''os frios Hyperboreos congelado;
Ou donde o Filho de Cliroene ínfano.

Mudando acordas gentes totalmente^
As terras a partou do trato humanoj
Ou fe já por qualquer outro açcidentc,

Deyxar eíle cuydado tam ditofo,

Por quem íou de íertrifte tam contentej
Efte rio,que pafladeleytofo,

Tornando para traseira negando
A aNatureza o curfo preíurofo.

As cabras por o mar iram bufcando
Seu paftoj & andar/càm por aefpeíTura
Das ervas os Delfins apacencando.

Ora íe tu ves, na alma quam fegura -

Defte amor tenho até,para queinlifl:es

Ncfle confelhoj& pratica tam dura?
Se de tua porfia nam defiltes,

Vay.repaftar teu gado a outra parre>

Que he dura a companhia para os triftes,

Huma íò couía quero encomendarte.
Para repcufo algum de meu engano,
Antes que o tcmpo,em fim,de mi te apaíte
Que íe eíta fera,q anda cm traje humano

Por a montsnha vires ir vagando
De meu defpojo rica^ôc de meu dano.
Com os vivos efpritos inflamando

O ar,o montei& a ferra, que comfigo
Continuamente leva namorando;

Se queres contentarme^como amigo,
PaíTandoJhe diràs.-Gentil Paftora,

Nam ha no mundo vicio ícm caftigo.

Tornada em duro mármore nam fora
A fera Antxarete^feamorofo
Moílràra o rofto Angélico algum'hora
Foy bem juíto o caíligo rigurofo:

Porém quem teatna(Ninfa)nam queria
Kodoa tam fea em geílo tam fermofo.
Tudo farey, Almeno>& mais faria.

Por algum dia verte defcanfado,

Se fe acabam trabalhos algum dia.

Mas bem véSjComoFebo já empinado '

Me manda>que da calma iniqua,& crua.
Recolha em algum valle o manfo gado.
Tu neííãfantafia falfa,& nua,

Para engano mayor de teu perigo,
Nam queres mais quea fua,

Voumedeaqui,& fique Deos comtigo
E ficarás melhor acompanhado.

ALMENO.
Elle comtigo vàjcorao comigo
Me fica acor»panhando o meu cuydado^

Tz EGLOGA

iiJíiíii
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E G L O G A lil.

INTERLOCUTORES,

ALMEN O, E BE LIS A.

'Dcifayxe dapelfea de Almeno defcreveoT

ahuma "Donzela fiu Nmfa^quepor não

tí^tnder a Cajtidaaeje converteo

emavuorecomo de 'Daphne

Ovídio Meíham,

P Afiado j àalgum tempo,que os amores

De Almeno poríeu mal eram pafladcs,

Porque nunca Amor cumpre,o que promcce

Entre huns yerdesliimeyros apartado,

Regando por o^campoas brancas flores,

Em lagrimas canfdda&íe derrete:

Quando a Imda Partor3,que compete

Co'u monte em aí^pereza,

Corn oprado em gentileza^

Por quem o Paíior trifteendoudeciaj

Por a prayado Tejo difcufria

A lavar a beatilha,& o trançado:

O Sol jàconfentiai

Que faiíTe da fombra o manfo gado.

Já acordado de aquelle peníamento.

Que tam defacord aio Icmpre o teve,

Vio por acerto o bem^ que incerto tinha.

E porque donde Amor a mais fe atreve,

Alli mais enfraquece o entendimento,

Nam lhe íoubc dizer.o que convinha.

Como homem que a aprazada briga vinha,

A quem de/óra engana

A confiança humana,

Edcípoysvendoo rofto,aquem refile,

Treme,& teme o perigo, 6i nam infiftej

j à íe arrepcnde,a audácia lhe falece^

Dtfta arte o Paftor triíte

Oufa, recea,esforçaj& enfraquece.

E tendo alfi jà atónito o fenrido,

Cometco com furor dcíatinado,

E tirou da fraqueza coraijam.

Cometimento foy defcrperado:

Quehuma íò íalvaçaôtem hum perdido
Perder toda a efperança à falvaçam

As magoaSjque paffàram,fediraai:

Mas as que Êlla dizia,

Len)brandolhe,que via

As agoas murmurar do Tejo amenaç.

Lfíis de Camões,

Remeto a vòs,ò Tágides Camenas;

Que eu, demagoa,nam polTo dizer tanto:

Porqueem tamanhas penas

Me canfa a pena,ík a dor me impede o canto

B E L 1 S A.

Que alegre campo,& praya deleytofa!

Quam faudoía faz efta eípefiura

A fermoíura angeltcajêc í^rena

Da tarde amenaiQuam íaudoíamente

A 'efta ardente abranda,ruípirando

De quando em quãdo o vento alegrejSí frio

No fundo rio os mudos peyxes íaltam j

Os Ceos íe eímaltam todos de curo,&: verde

E Febo perde a força da quentura.

Por a efpeíTura levam pafleando

O gado brando ao lom daszanfoninas,

Fiíandoas finas,& fermoías flores

Os guardadores,qUe cantando o geílo

Fermoío,&. honeíío,dasFaíloras que amara.

Por oardertanam mil íufpiros vãos

Hfi louva as mãos,louva outro os ráyos belos

Outrooscabellosdeouro.em fomíuave

E amoroía ave leva o contraponto.

Mas ó que conto,& íaudcsa hifioria,

Qiíe na memoria aqui íe me afferecei

Se nam meefquece jà^deíle lugar

Ouvi foar Os valles algum dia

E reípondia o Eco o nome em vão

Num coraçamjBeliía retumbando.

Eítou cuidando.como o tempo paíla

E quam efcaíTa he toda alegre vida:

E quam cemprida,quandohetrifl:e,& dura

Nefta eípeíiura longo tempo ameyj

Se meenganey com quem do peyto amava
Nam me peíava de fer enganada.

Fuy(alteada,cn fimjdehum penfamcnto,

Que hum movimento tinha cafto,& fão:

Converfaç^m foy fonte defte engano.

Que por meu dano entrou com atalla cor

Porque o ?mor na Ninfa,que he ícgura

Entra cm figura de vontade honefta.

Mas que me prefta agora dar dcfculpa?

Poys fe ouve culpa, foy do firme Amor
Sò num Paftor^que nunca Sol,nem Lua

Ou ferra alguma,dcíde o Ibero ao Indo,

Outro tam lindo viranijtam manhofo,

Ncfteamorofoeftado,& fé que tinha

Nefta alma minha tam fecretamente,

Vive contente,aroando,& encubrmdo
Elle fingindo mentirofos danos,

Qnc



Que fam engíinos,que nam cuftam nadaj

Tendo alcançada jà no entendimento

A fc,&i intento meu fò nelle poílOi

(^Qiie logo o roílo moítra os coraçoens

E as afFeyçoens co-'os olhos íe pracicaai,

Que mais publicana muyto,que palavras}

Com íuas cabras lempre à paíte vinha,

Onde eu mantinha os olhos do defejo.

Tu manío Tejo,5c tu florido prado

Do mais paírado,eníim,que aqui nam digo.

Sereys,me obrigo,celtemunho certo

Poys deícu berço vos foy cudo,6í claro,

Oitempoâvarolòíorte nunca igual

Quam grande mal quereysà humana gente
Porque hum contente eílado afli trocalte

VÒ!> me tiralte do meu peyto líento

O penfamento honeílOjêc repouíado

Ja dedicado ao Coro ds Diana:

Vòs numa ufana vida me pufeftcs,

Ealliquifefte.quegozaíTe o dano
Do doce engano,que fe chama Amor^
CJom CUJO error paíTava o tempo ledo:

E vòs tam cedo me tiraes hum bem
Qiie.Amor já tem imprcílo na alma minha
Defpoys que a tinha envolta em efpcranças

E com lembranças triftes me deyxays,

Malmepagaysaféjque fempre tive

Mas afll vivequ^m lem dita nafce.

Mas jà a face alegre o Sol eíconde,

E nam reiponde algueoi a tantas magoas,
Senamasagoas,que dos olhos íaem;

As fombras caemivamíe as alimárias,

Fartas das ranas er vas,íeu cam inhoj

Buícam íeu ninho os paíTaros fem dono;
Jâporo fonoerquccem o comer}
Quero eíquecer também tam doce hiftoria

Foys he memona,que trás mor cuydado
lllohepaííado}& íeme deu payxam,
Os dias vam gaftando o maljí^c obemi
E nati) convém quererme magoar
Doque emendai nam poflojacom magoas
Nas claras agoas defte rio brando,

Que vam regando o valle matizado,

'Elte traçado lavar quero.enfim

Que já de mim me eíqueço co'a lembrança
Dcíla mudança,queefquecer nam fey:

Bera queeu vereymudar aopiniam,
l^oys homens fam a quem o efquecimento
DepreiTa faz mudar o peníamento
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A L M E N O.

Se a vifta nam me engana a fantafía
,

Como jà me enganou rail vezes^quando
Minha ventura enganos me fofriaj

Pareceme.que vejo eílar lavando

Huma Ninfa algum vèo no claro Tejo,
QucíemeeftáBelifa figurando.

Nam pôde fer verdade ifto^que vejo;

Que facilmente aos olhos fe figura

Aquillo,que le pinta no defejo.

0'acontecimentoiquea ventura

Me dâ para mór danoiEfta he,ccrto:

Que nam he de outrem canta fermofura.

Sê poderey falarlhe de mais perto?

Mas fugirmcha.Nam pódeferfque orio

Para acolá nam tem caminho aberto.

Oitemor grandciògrandcdefvariot

Que a voz me impede,& a língua negligente

AíTi me efta tornando o peyto frio!

De quanto meíobeja eííando aufente^

Que para lhe falar fempre imagino,

Tudo me faita^quando eftou prefentc.

Oiaípeyto fuave,& peregrino!

Poys.coraoPTam afinha affi fe efquece

Huma íé verdadeyra,humamor íinoí

B E L I S A.

O altas SemideasiPoys padece

Em voíTo no a honra delicada

De quem tamanha força nam merece
Oufeja por vòs,Ninfas,refervadai

Ou cm arvore alguma,ou pedra dura.

Me deyxay velozmente teansformada.

A L M E N O.

Ah!Ninfa,nam te mudes a figura:

Nem vòsjDeofas queyrays,qHe eu feja parte

De fe mudar tam rara Fermofura.

Porque a quem falta avós para falarte,

E aquém falta o defpejo da oufadia,

Também faltaram mãos para tocarte

Que me queres,, Almenoíou que porfia •

Foy a tua tam afpera comigo?

Minha vontade nam'jto merecia.

Secom amoro fazeSjCu te digo,

Que amor,que tanto mal me faz em tudo

Nam pôde íer amor^mas inimigo.

Nam es tu de faber tam falto,& rudo.

Que tam fem íifoamâíTeSjComo amaíte
AU

:i
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I^Ô

A L M E N o.

Onde vifte tu^Ninfa amor fefudo?

Forque jà nam te lembra^que folga fte

Com meus tormentos triítes,& alguma hora

Com teus fermoíos olhos jà meolhafte?

Como te efquece jà}gentií Paítora}

Qiie folgavas de ler nos freyxos verdes,

O quede ti efcrevia cada hora?

Por que a memoria tam á preíTa perdes

Do amor,qac moílravas,quecu nam digo.

Se vós, ó altos montes, nam diíTerdes»

E como te nam lembras do perigo,

A que fo por me ouvir te aventuravas,

Buícando noras de feíla,horas de abrigo?

Go'a maçâá da diícordia me tirava?

Que a vénus,que a ganhou por fermofura,

Tu,como mais ferraofa,lha ganhavas.

E eícondendotelogonaerpeíTura, \.

Hias fug ndojconao vergonhofa, A

Da namoíada,& doce traveííura

Nam era efta a raaçaá de ouro fermofa

Com que encuberta aíli de aílucia tanta

Cedipe fe enganou por cubiçofa

Nem a que o curío teve de Acalanta

Mas era aquella com que Galatea

OpattorcativoUjComo ellecanta

Se más tençoens puferam nódoa fea

Em noíTo firme amor de enveja pura

Porque pagarey eua culpa alhea?

Rimas do Grande Luis de Cámoes\

Ficateembora,&perdea confiança

De verme nunca mais,como já vifte:

Que aíil le deíengana hum' efperanja

A L M E N O.

Oíduroapartamentoíovidatriíte! l«>

Omuncaacontecida defventura!

Poys,como?Ninfaiafli tedeípediftc? . l. í

Alli fe ha de ir iornando[ah!fortedurâíj

Ncfta filvcftre,& afpera rudeza

Tam brandaj& excellente Fermofura?

Tua nunca entendida Gentileza,

E teus membros afiiíe transformaram

Negandofelhe a própria natureza?

Deíla arte os teus cabellos íe tornaram?

[Deyxando jà íeu preço ao ouro fino]

Era íolhaSjque açor tem do que ne gàraó? •

Se cíle confentimento foy divino^

Conílntame também,que perca a vida.

Antes que a mais me obrigue o defatino,

Poys fe afortuna íempre embravecida
Em meu tormento tanto íe delmede,

Nam viva mais huma alma tam perdida*

E vòs feras do monte,poys vos pede
Minha pena o remédio derradeyro,

Fartay já de meu íangue voíTa fede

Evós^Paftores defte rudo outeyro.

Porque a todos ,enfimjfe manifefte.

Que coufa he amor puro,& vcrdadeyro

Aa fombra defte fúnebre ciprefte

^^K.'

Quem dcfta fé^quem defte amor nam cura Me farcys hum Sepulcro íem arreo

Nunca teve íogey to ocoraçara;

Que o firme amor com a alma eterna dura

B E L I S A

Mal conheces, Almcno,humaafeyçam}
Que íe eu deííe amor tenho efquecimento

Meus olhos magoados todiram.

Mas teufobejOj& livre atrevimento,

E teu pouco fegredojdefcuydandoj

Foy cauía deíle longo apartamento,

Vés as Ninfas do Tejo^que mudando
Me vam jà pouco a pouco,o claro gefto

Noutra mais dura forma traípaíTando.

Hum fó fegredomeu te manifeíloj

Que te quis muyto eraquanto Deos querias

Mas de pura eflFeyçam.de amor honefto

E Poys de tens defcuydo5,&oufadia,

Naceotamdura,& afpera mudança

Folgo que muy tas vezes to dezia.

De boninaSjque o prado ameno veílcj
'

Asdcfuíadas muficas deOrfco
Aqui me cantareys-, & dcfta íotte

Nam averey enveja ao Maufoleo,

E porque a minha cinza fe conforte.

Em vo/íos metros doces,& fuaves,

Asexequias direys de minha morte.

Allirefponderàm as altas aves^

Nam módulas no canto,nem laíciv^S

Mas,de dor,ora roucas,ora graves,

Nam correram as agoas fugitivas.

Alegres por aqui mas faudoías

Que pareça que vem dos olhos vivas

Naceràm por as prayas deleytofas

Os aíperos abrolhos em lugar

Dos roxos lirios,das pudicas rofas.

Nam trarám.as ovelhas a paílar

Derredor do fepulcro os guardadoresj

Poys nada comeriam de peíar

Viràm os Faunos,guarda dos Paftores,

Se



Rimas do grande
Se morri por amores perguncandoi

Kefponderam os Ecos: For amores.

Dos que por aqui forem caminhando.

Hum tL pitafio^crille ítilerái

Que eílcja minha morte declarando.

No tronco de alguma arvore eítarà^

Nutna rude cortíça,penduradOj

ElcriEo c'humâ foucCjôc aíli dirâ.

Almeno fuy,Paílor de manfo gado,

Em quanto o conícotio minha ventura,

DcNiníaSí&Partores celebrado.

Se algum dia, por caio na efpelTura

Seperdero Amor,&l aíFeyçáo,

Tirem a pedra delia Sepultura,

E em figura de cinza os acharam,

E G L O G A IV.

INTERLOCUTORES,

FRONDOSO , E DURIANO.

Nefta Egloga ^tefirita em os primeyros annos

do 'T. invoca â fua querida como umca
Muza^arajair beín dejie Toema.

C"^
Antando por htim valle docemente

^Deíciam dousPaftores,quandoFcbo

No R.eyno Neptunino íeeícondia; ',.

De idade cada qual era mancebo.

Mas velho nocuydado,& deícontente

Do que lhe elle canfava parecia,

O que cada hum dizia ,

Lamentando ícu mal,feu duro fadOj

Nam ítu eu tam ou fado,

Qiieo pertenda cantar femvoíTa ajuda:

Porque íeaminha ruda

Frâuta , defte favor voflb for dina ^

PoíTo eícufar a fonte Caballina,

Em vòs tenho Helicon,tenho Pegaíoi

Em vòs tenho Caliopej&; Tbaliaj

E as outras feteirmaãsdo fero Marte:

Em vós dcyxou Minerva o que valia;

Efn vós eftam os fonhos de Parnafoj

Das Píeridas em vòs íe encerra a arte

Com qualquer pouca parte,

Senfeorajque wt deys da ajuda voíTo

Podeys fazer que eu poíía

Efcurecerao Sol refplandecente:

Podes fazer,que agente

Em mi do gram pod€r voffo íe eípantes

Luís de Camiões») 15
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E que voílos louvores fempre cante.

Podeys fazer , que cre^^a de hora cm hora

O nome Lufitano, U faça enveja

A Eímírna,qde Homero fe engrandece,

Podeys fazer també,que o mundo veja

Soar na ruda frauta,o quea lonora

Citara Mantuana íó merece.

Jáagora meparccej

Que podem começar os meuç^Paflores

A cantar feus anioresj

Porque inda que preíentes nam eftejam

As que elles ver defejam

Mudança do lugar menos de eftado

Nam muda hum coraçam do íeu cuydado

Jádeyxava dos montes a altura^

E nas falgadas ondas fe cícondia

O Sol.quando Frondofo,6e Duriano

Ao longo de hum ribeyrojque corria

Fora mais freíca parte da verdura^

Claro,fuave,&,manlo,todo o anno,

Lamentando íeudanOj

Vinham jà recolhendo o manío gaáo.-

Hum eílava callado,

Emquanto bum pouco o outro íe queyxava

Apozdle tornava

Adizer de feu mal o que fentia;

E cm quanto eíte falava, aquelle ouyia.

Vinhamíe aíli queyxando aos penedos

Aos filveftres monte$,& áafpercza,

Que quafi de feus males fe doiam

Alli asipedras perdiam a dureza;

AUi correntes tios eítar quedos.

Prontos ás fuás qu çyxas pareciam.

Somente as que podiam

Eíles onalles curar,poys os caufavam^

O ouvido lhes negavam.

Por perderem de todo a eíperança:

Maselles,que mudança
De amor com tantos danos nam faziam.

Com ellâS;falando ind^í^íTi diziam,

FRONDOSO.
lílo heoqueaquellaverdadeyra

Fé,com queteameylempre,mereci3j

Sem nunca tedeyxar hum fò momento.»

Como(cruel Belifa}te eíquccia

Hum maljcuja eíperança derradeyra

Em ti fó tinha poílo o íeu aíTento.*

Nam vias meu tormento?

Nam vias tu afè,com que te amaVK.»

Porque nam te abrandava
Eíle

ir I

'\í\
'

\
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j^2 Rimas do grande Luis de Camões,

Elteamor^que, metutam mal pagaíte?

Maspoysjáme deyxa fte

Co^a elperança de ti toda perdida

Perca quem te perdeo,iambem a vida.

FRONDOSO.

D U R I A N O.

Se os malestque por ti tenho (ofrído

£ó SilvanajCm^meus ràales tam conftante!]

QuiíeíTeSjque aIgum'hora tediilera,

Inda que qual duriílimo diamante

Fora o teu.cruel pcyto endurecido,

Creo jquc a piedade te movera.

3 â agora em branda fera

Os montes iam tornados,8í os penedoSi

E os rios,quc eftam quedos.

Sentiram meus fufpiros,minhas queyxas.

Tu fò,cruel,me deyxas.

Que es mais que^montesA penedos,dura

E fugitiva mais,qj^e a fonte pura,

FRONDOSO
Onde eftá àquella fala,que foia

Sò com íeu doce tom,que me chegava,

Avivarme os eípiritos canfados?

Onde eftà o ol har brando,que cegava

O Sol refplandecente ao meyo dia?

Onde eftam os cabellos delicados

Que ao vento efpalhados

EÍcureciam o ouro^ami matavam
E a quantos os olhavam,

Caufavam também novos acidentes?

Forque.crueljCOnfentes,

Que outro goze da gloria a mi divida?

Ferca^quem te perdeo>tambem a vida*

D U R I A N O.

Nenhum bem vejo^ que a meu mal eípere^

Sc nam foíTe eíperar,que morte dura,

Me venhajenfim,a dar a faudadc.

Veio faltarme a tua fermoíura>

A vontade medizjquedefefpere

Contradizme a razan:i efta vontade
Diz,queemhuma beldade,

Em quem moftroa o cabo a Natureza^
Nam ha tanta crueza.

Que bú tam confiante amor defprezar queira

Eíe tamverdadeyra:
^

Mas tu que de razam jà mais curaftc,

Forque era darnae a yida ma tirafte.]

A quem,Belifa ingrata,te entregafte?

A quem dèfte,cruel,a fermolura

Que a meu tormento fò^íó fe devia?

Forque huma fèdeyxaftes,firme,6c pura?

Porque tam fem telpeyro me trocafte,

Forquem íò nem olharte merecia?

O bcm^quetecu queria,

E que nam perderey,le nam por morte
Nam he de roayor íorte,

Que quanto a cega gente eftima & preza?

Só a tua crueza

Foy nifto contra mi endurecida.

Ferca,quem te perdeo,tarobem a vida»

D U R I A N O.

Levafteme o meu bem num fó momento?
Levafteme com elle juntamente

De cobrallo já mais a confiança:

Deyxafteme em lugar delle lòmentc
Huma continua dor,hum gram tormento^
Hummaljdequenam pôde a ver mudança
Tu,que eras a elperan ça

Dos males,que,cruel,tu me caufafte

De todo te trocafte

Com amor conjurada em minha morte.

;

Porém fe a minha forre

Conrente,que por ti íeja caufada.

Morte nam foy mais bemaventurada.

FRONDOSO.
Nam nacefte de alguma pedra dura;

Nam te gerou alguma Tigre Hircana>

Nam te criafte,nam ,entrc a rudeza

A quem^crueljaiftedeshumana?

No Ceo formada foy tal fermofura

Onde a mefma brandura he natureza.

Foys,logo,eíla dureza

Donde teve principio,ou a tomafte?

Porque,dura engeytafte

De hum verdadeyro amor,que tu bem vias,

A fè^que conhecias,

Por outra de ti nunca conhecida?

Petcfl^quem te perdeo^tarabem a vida.

D U R I A N O.
Vayíe coVfeu paftor o manfo gado.

Porque de amor entende aqucUa parte^

Que

í
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iJ,rultico leam fem algum'arte,
Do natural inftinco fò enfinado
A donde fenteamcir,logo íe enclina.
Etu,qiie de divina

Naiij tens menos que Venus,& Cupido,
Forque fe quer co'o ouvido
Hum amor verdadeyro nana focorres

Ahiporque Ce oam corres

De que o leam te vença em piedade.
Se nam te vence Vcnus na beldade?

m
Alguma fenirazamjque beai conheço,
Que tanto nam mereço;

, íí ; n .i

Fizefteaa aquelle bem firme^& fincéro
Que íabes,que te quero.
Em lhe tirar a gloria merecida.
Perca,quem te perdeo,tambeinâ.vída

D U R I A NO.
1

FRONDOSO.
A mi nam mefaltava^o quefe preza

Entre os celeftes Deoles,que formaram
A tu amais que humana ferrnofura.

Em mim os voluntários ceosfaltàramj
Em mi fe preverteo a Natureza
De huma cruel fermofa criatura

Mas, poySjBdifa durai

Que do mais alto ceo a nòs viefte

Em teu peyto celefte

Humtâlcontrario pode a pofentarícf q ííí

N am he contrario acharfe

Tamanha féjtam mal «gradecida,
Perca,quem^ te perdeo também a vida,"

D U R I A N O.

á^t

'-4 )• ' <; <j ,

t-ui

n'

Por ti a noyte ercura ifJé contentai
Por ti o claro dia me aborrccej

Abrolhos me parecera frefca» flores;

A doce Filomela me entnltecej
Todo contentamento me atormenta
Com acontemplaçam de teusamoreSj
Asfeftasdos Pâftores,

Que podem alegrar toda a triftcza.

Em nii tua crueza

Fa2,queomal cada hora và dobrando.
0,crutl|até quando
Ha de durar em ti tal penfamento,
E ávida em mj,que icfre tal tormento?

FR O N D O S O.

Fugifte de hum amor tam conhecidoy
Fugiftedehuma té tem clara,& firmej
E feguiíle a quem nunca conheceílc;
Nam por fugir de araor,mas por fugirrac:
Poysbem vés quanto cu tinha merecido
Efleamor,queti*â outro concedefte. "

,

ILPârt.

Crecc cad'hora cm mi mais o cuydadò
E vejo^que em ti crcce juntamente " ^

Câd^hora mais de mi o efquecimentoj
OiSilvana crueliporque confence
Efíc peyto fermoío,ôf dilicado, í

Que teefqaeça hum tam aípero tormento?
Tal aborrecimento "

.

Merece hum capital teu inimigoj J
Nam cu,quc fò comigo ^

Eftoucon tente,& nada mais defejoj
Sealgum^hora tevejo. - U
Ta es hum íò meu bem^huma fõ gloria»
Que nunca íe me aparta da memoria.

FRONDOSO.
01hos,que viram tua fermofutas

Vida,que ío de verte (ç foftinhaj

Vontade^quc em tieítava transformadas
Alma,que eíía alma tua cm fi (ó linha,
Tam unida comfigo,quantoa pura
Almaco'odebil corpo eftàliadai

Ê que agora apartada
^

Te vé deíi com tal apartamento) i

Qual fera leu tormento?
Qual fcráaquclle mal,que tem ptefcnte?
Mayor he^que o que íence
O trifte corpo em ultima partida,

perca quem te perdeo,tambcm ávida.

D U R I A N O.

Regendo em curro tempo o manfo gadoi*
Tangendoa minha frauta neftes viiles,

Paílava adoce vida alegremente:
Namtfentia o tormento delks m3'es-»

Menosfentiao mal deite cuyc^adrj
Que tudo entam em mim era lOntente.
Agora ram fomente
Defta vida íuave me apar tftt

;

"^

Mas outra me deyxaftc.

Que ao duro mal,que finto câ no pcytoj



Mimas Âogrande Lui^deCamtes^,

IVletemjà tam affeyto

Que fiato japor gloria a minha pen^:

Por nacareza o mal,que me condetta.

FRONDOSO.

Jo ntamente viver couíipriíips annos,

Os Fados re concedam^que quiíeram

Ajuncarte coin tal cootenianaento.

Poys os bens para ti todos naceram,

Naçeratnpara mi todos os danos, :::í.j

Logra cu tua gbria,eu meu cormetJC^

Neohiun apartafoentíj^

Beliía,cne fará dey xat Ue am^rtei

Porque em nenhuma parte 1 v.viy

Poderás mijics eftaríem mi hum'*iõrâ»

Confente.poys agora,

Que empag9 dffta fè ram conhecida.

Perca quem te perdeo,tambem 8 vi.4a«

D U R I AN O.

Ve jate eiu,çf«n,amaf qtiem tedefame

Porque laybas,o que heíer amada

De quem tanto aborreceSi& defprezai

Vcjâte eu Ter inda deíprezada

De quem tu mais defejas que te ame,|

Porque fintas cm tituaj ««ez^s:

Sintas tuas durezas» '-,;'
^

E qua npo pòdc o feu cruel çíFey to. f) -
;

.

Num coiaçam iogeyto: : i.híuu l

Porque em kntindoo roal,que fifitoagora

Efpêro,que algum^hora

Faça o teu p^opio mal de mi lembràrte.

Já que nam pode o meu nunca abrandarce»

F R O N Í3b9 S 9, ,

JMil annos de tormentq Ene parece -íí-í; v.)-'.

Cad* hora.que íen» ci.íem elperança

"Vivo de poder mais tarçar a verte.

A vida fò me dà tua lembrança;

A vida fobre tudo meentriflecej

A vida antes perdera,que perdcrte]

Mas eu fe por quererte,

Hum bem que emti fò tem íeu firme aíTento,

Padeço tal tormento, ;- =

Que efpcrarà de ti.quem te defama.

Ou quem ao menos teama

Com algum fallo amor,ou fé fingida?

Perca^quem te perdeo também a vida,^ ) m r/i

íH

D U R I A N O.

EntamjcrweUv^eràSjfe te merece

Gom tamanho dcíprezoíerrraxada

H u qa'alma^H€ de amarte íó íepreza '

"

Mas como poderás íer desprezada

Se omcBos q<ie em « (for fe aparece.

Pôde abrandar dosmootesa afpereei?

Porque feaNaturcza

Em ti orematepoz da farfooíora

Qual fera a pedra dura;

Queateuv^lor rcfifi^ brandamente?

Qiie fará a fraca gente»

Se a huauano píarccer naõ fe dcfeadej

E ametma Vénus Dcofa ao teu fe rende?

FRONDOSO. í

' E poys fé verdadeyra ,amor perfeyto.

Tormento defigual,& vida trifte^

Junta com hum contínuo fofriraento,

E hum mal,em queo raaltodo,cn fim cóCiàG

Nam puderam mover teu duro peyto,

Amoílra fe quer contentamento

De ver o meu tormentój

Antes tudojfoberbajdefprczafte

E a outrem te cntregafte.

Por nada me fi€ar,em que cíperace»

Senara quando acabaíTe

A vida a peíarjmeu já tam comprida,

Perca^qucm te perdeo,também a vida. ^ j

DU R 1 A N O. .ob A
íVVMíiV'- oboT

Longocurfodetempo,6capartado '^•'<^

Lugar^a hum coração.que viveentregue,

Nam podem apartar de íeu intento.

Porque foges,crueUa quem te legue?

Porque íegues em vaõ effe cuydado,

Poys nunca eftás fem mim algum momento. «

>

Nenhum apartamento, ^^1

Inda que a alma do corpo fe me aparte^ -
^í

Poderás jà auíentarte

Dcfta alma triíle,que continuamente

Em fi te,tem preíentc,

Torna,cruel;nam fujas a quem te ama-.

Vem a dar vída,oumorte,a quem cechama'-'"!

A noyte cfcura,triftc,& tencbrofa,

Que jà tinha eftendido o negro manto

De eíicuridade a terra toda enchendo.

Fez pòr acfte» Paftores^fim aocanco> h
<}uc'
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Rimas do Grande
Que ao longo da ribeyra deleyrofa
Vifibani íeu manfo gado recolhendo.
Seaquijlo.que eupertendo
D íle trabalho â7er,que he todo voíTo,
Senhorâjâicançarpoífoi

Nam fera muyto aver também a gloria^
Eo íourode viEona,

Que Virgílio procura^Sc aver pertcndc^
l^oys o raermo Virgílio a vòs k rende*

E G L O G A V.

PASTOR SOLO*

Nefta Eghgã^ou Solilóquio'entreduz o T,
hum Tajior ]b namorado^ ó" queyxozú

dos rigores defua amada ^

.fí fQuemdareyqueyxumes namorados
âtVÍ^o o^eii Paftor queyxoíOjSinamoradof
Aoranda voz^íufpiros mogoados,
A caufa porque na alma he magoado,
De quem ferámfeus males coníoiados?
Qucra lhe fará devido gafalhadc.?
Sò vos,Senhorfamofo,& excellentc,
Efpecial em graças entre a gente.
^ Por partes mil lançando a fantafia,
Bufquey na terra Eftrclla,quc guiaíTc
Meurudoverfo^em cuja companhia,
A fanra piedade fcmpre andaíTe
Luz€ntc,& clara,como a luz do dia,
Que o rudo engenho meu me alumiaíTej
E em voíTas perfeyçoens,gram Senhor,vcjo
Ainda alem comprido omeudefejo.
A vós íedam a quem,junto íe ha dado

Brandufa,manfidam,engenho,& arte
De hum eíprito divino acompanhado,
Dos íobrcfcumanos hum em toda parte.
Em vòs as Graças todas íe ham juntadoj
De vós em outras partes fe repar; t%

Soy claro rayo,foys ardente chãm'^;
Gloria^Sl louvor do 1 empo:afas da Fama
' Em quanto eu aparelho hum novo efprito

JE voz de Cífne tal o mundo efpantej
Com quede vòs,SeDhor,em alto grito
Louvores mil em toda parte cante»
Ouvi o caoro agreííe em tronco efcritOí
Enrre vacaStS? gado petulante:

Que quando tempo forem melhormodo
Ha de me ouvir por vòs o mundo todo.

As vaãs quereUas,brandaSi& amotolas,
lUFart,

Luís deCámhsJ ''

i|ê
Sejam de vòs tratadas brânjaménteí

'

Verdades d» alma pouco venturofas^ -

Saídas com fufpiros vivOs& ardente.
Em voffas mãos fe entreguamjvalerofaSj
Porque ao futuro vivam entre a gentej
Chorando fempre a antigua crueldade
Para mover as almas a piedade.

Já declinava o Sol contra o Orientei
E o ma IS do roxo dia era paflado*
Quando o Paftorco*ogr4ve ma!,quefenre
Por dar alivio em parte a íeu cuydadoj
Se queyxa da Paftora docemente,
Cuydando de ninguém fer eícutado.'
Eu^que eícutey,num'arvore efcrevia
Asmogoas,quecantoui& aílidczia.
Ou tu do monte Pindafo es nacída.

Ou marmor te pario fermofa,& dura;
Nam pôde fer^que foííe concebida
Dureza tal de humana criatura;
Ou quiça^que es em pedra convertida!
Ou tens da natureza tal ventura:
Porém nam fez em ti boa impreíTam
Só demamor cornarte o coraçam.

Jàjjàcom minha vos rouca^&choroía
A gente mais auílcra moveria;
E com cfta corrente lagrimoía
Os tigres em Hircania amanfariaJ
Sc nam foffes crue^quanto fermofa;
Meu longo fufpirar te abrandaria
Mas fufpirar por ti,mas bem quererre,
Qiiefarám Mais,^ mais cndurecertc?

Se deyxàras vencer a crueldade
Detuatam perfeyta fermeíura.
Hum pouco viras bem minha vontade^
E viras a fé minhaJimpa,& pura.
Por ventura,qucouvcras já piedade
E tivera eu quiçá melhor ventura
Mas nunca achou igual tua bellcza
Senam fe foy era ti tua dureza.
Hum bronzejâabrandára^que nam fcnte^

Eíle meu grave mal.fegundo he forte
Se decera do Inferno ao Polo aodente,
A piedade movera a propia Morte.
Poysjfe huma gota de agoa brandamente
Torna brando hum penedo,duro,& forte,
Tantas lagrimas minhas nam firàm
Hum pequeno final num coraçam?
Na tefta fonte viva tenho de agua,

Qtse por meus olhos triftes fe derrama:
E mi peyto de fogo viva fragoa,

Que tudo em fi cõnverte^tudo inflamai

^^^ ?^ !^H!^^í?fiP°'' '"âyor magoa.
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Voando mais acenàe à ardente chama*

Se queres ver,re ardeíires iam feus tiros

01ha,fe íuín ardentes meus íuípíros.

Quando grita.Sí rumor grande íe Tente

Porque fogo fe atea em caía,ou torre,

De pura compayxam vay toda a gente,

/igua ao fogo gritandoi&£ cadahum corrc.^

Delta arte anda o meu peyto é chama ardéte

E.com a agua dos olhos fe íocorre:

Que quem me abrafa.outra agua me deféde

Porquecom efta o fogo mais le acende.

Quando vemos,que íae là no Oriente

O Sol,leu turíoantiguo começando,

Fermofojintenrojpurojrefulgente,

O monte,o campo^o mar,tudo alegrando*

Quando de nós íe eíconde no Ponentc»

E em outras terras lae alumiando,

Séprejcm quanto vay dando ao mundo giro

Choram por timeusolhos,&euíuípiro

CaíBinha o dia todo o caminhante,

É,eníim,lhechegaa noyte.em que deícança;

Taobalha na tormenta o navegante,

Tragl he a clara manhaã feliz bonança*

Recobía o fruto ferul.ôc abundante.

Da terra o lavrador,fenelIacança:

Mas eu de meu cuydado^Sc mal tatn forte^

Tormento eípefoiójfò crua morte.

I)e ouvir meu danno as roías matutinas,

Condoídas !e cerram íe em urchecem:

Com meu íurpiro ardente as cores finas

Perdera o cravo.o lírio, Sc nara florecem.

Co*a roxa Aurora as pallidas boninas,

Em lugar de alegraríe,fe entriítecem:

Deyxam feu cantoProgne,6í Filomenaj

Qiíe niais lhes doe,que a íua,a minha pcná.

Refpondc o monre concavo a meus ays,

Etu,como aípid, cerraslhe o ouvido:

Os indómitos feros animaySj

Sem humano íentir^moftrarafentido:

Mas em ti minhas dores defiguaes

Nunca movem o psy to endurecido:

Por muyro que te chame^nam reípondes

E quânto mais te bulco,mais te eícondes

Niquella parte donde coftumavas

Apacenc3rmeusclho=,8i teu2;ado

Alli donde mil vezes me rooílravas

Que era o Paílor deti mais dcíejado^

Vezes mil teburquey,pOi: ver fe davas

Alí^ijrn breve dc(canío,a meUcuydado:

Bufcoteemvaõno valleem vão nomcínte;

Qual o ferido cervo bufca a fonCc^

£íte lugar de ci defampaiadQ

Ltiis de CámSesl

Com cujas fombras frias já folgaíléj

Agora trifte,efcuro,he já tornado.

Que todo o bem com tigo nos levafte

Eras tu noíTo Sol mais deflTejadoí

Nam temos luz,derpoys,quc nos deyxafte

Torna,meu claro Solj torna meu bem]

Qual heojefué, que te detém?

Delpoys que deíle vallete apartafte,

Nam pacejá algum gado com íecura

Seroufe o campo des que lhe negaílâ

Dos teus fermofos olhos a luz pura.

Secou fe a fonte,dondc jà te olhaíle.

Quando menos^que agora aípera,& dura:

Nega km ti a tcrra,ouvindo gritos,

A as cabras pafl:o,& leytc aos cabritos.

Sem ti doce cruel minha enemiga,

A clara luz efcura me parece:

Eíle ribeyro,quando a dor me obriga»

Com meu chorar por ti contino crece.'

Nam ha fera,a que a fome nam perfigaj

Algam prado fera ti jà nam íioreçe:

Cegos eftam meus olhosjnada vem,

Porque nam podem ver feu claro bem.'

O cara po como de antes nam fe efmalta

De boninas azues,branças>vermelhas:

Falta agua ao paíto,& fentem da agua a faltai

As cândidas pacificas ovelhas:

Bem conhecem tambem,queo ceo lhes falta

As doces,& íolicitas abelhas:

Com lagriraas^que manam dos meus olhos

A terra nos produz duros abrolhos,

Torna,poys,já Paftora^ao noíTo prado

Se reítituir lhe quí^rcs a alegria;

Alegrarás o valle, o campo.o gado^

E aquclle efpelho teu da fonte fria.

Torna^tornaimeu Sol tam defejado

Farás a noyte efcura claro dia;

E alegra já efta vida mogoada,

Em que fó tua aufencia he Parca irada^

Vem como quando o rayo transparente

Defte noíToO rizonte que efcòndido

Deyxa hum certo temor à mortal gente

Caulado deveroOrbe eícurecido:

E quando tornàa vircIaro,Sí luzente,'

Alegra o mundo todocntriftecido:

Que alTi he para mi tua luz pura

Claro SoljComo a aufencia noyte efciita.

Mastuefquecidajá do bem pnlTado,

E do primeyro amor.que me moílrate

,

Teu coraçam de mim tensapartado,

Nam menos que do valle teapartaftej

Nam te quero eu a ti mais,qu6 a meu gado?

Nam
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Nam foueu mefmo aquelle,quecuâmafl:s?

Onde o meu erro viíle^ou deívarío,

Que pôde merecerte hum tal deíyio?

Bsm vés,que por Amor íe move tudo»

Équedelle namhaquemfejaiíentoj

O mais fimples animal.mais baxo,&fudo^

O de mais levantado penfamento:

Debaxo da agua fria o peyxc mudo
Também là tem de ardor íeu movimentei
Poysasavcs,queno ar cantando voam,
Nam menos humas de outras fe aífeyçoam«

A muficado leve paíTarinho^

Que fcm concerto algum foltaj& derrama
De hum raminho faltando a outro raminho,

Moftra,que por amor íuípirajôc chamai

Em quanto no fccreto amado ninho

Nam acha aquelle,q fòbufca,& ama.

No canto a nos alegre trifte chora,

Porque teme perder aquém namora.

A fera,,que mais fera^Sí o leam,

Sempre acha outro leam^fempre outra fera,

Em quem poíía empregar huma aífeycão^

Que o converfar no peyto íeu lhe gera.

Também íabeíentiríua payxam.
Também ruípirajmorre,defeí"per3,

Acena,íalta,bradà,ferve,& gemej

E nam temendo a nada,a Amor fò teme

O cervo,queefcondidoj&emboícadOi

Temendo o cobiçofo caçador,

Eílà na feIva,monte,boíque,ou prado

Alli donde anda,& vive,vive Amor;
DetemorjSi: de amor acompanhado,
Comjuítacauía amor temj& temor.*

Temor a quenj para ferillo vinhaj

Amor a quem jà,jà,ferido o tinha.

PoySjfeaferainfenfiveljquenamfente

Também fente de amor afrecha dura.

Porque a ti nam te abranda hum fogo ardéte

Qje procede da tuafermoíura?

PorqueeícondesaluzdoSoI à gente

Que nefíes olhos trazes bella,& pura?

Mais pura,maísíuave,maís fcrmofa,

Que Iirio,quejazmim,que cravOjôc rofa.

Pôde íer,(e me vifles^que íentiras

Ver liquidar hum peyto em tnlte prantoj

E bem pouco fizeras,re me viras,

Poys eu fó por te ver fu fpiro cantoi

As magoasjos fufpiros,que me ouvras
Te puderam mover a grande efpanto,

A dor^a piedade,arentimento,

Ea mais,que para roais he meu tormento?

Os penlâBientos vaó^,que o vcntokvCi

Luís de Camdeí, í^f
O fuípirar em vaÕ tambeíii âo Vêntõj
Hum efperar acalma,àchuvajá neve*

E nunca poder verte hum fó momento
Tormento he,que fomente a ti fe devei
Efe pôde inda a v^r mayor tormento.
Quem te viOj& fe vé de tiaufeiít^,

Muyto mais paflarà mais levemente.

Faz móíTa apedra dura em íua dureza^

Com a aguajque lhe toca brandamenta
Abranda o ferro forte a fortaleza,

Se lhe toca também o fogo ardente

Em ti fó defconheço a Na tureza,

Quea fer de pedra,ou ferro total mente,

Já teu peyto cruel fora dcsfeyto

Dãs agoas,& das chamas do meu peytp^

Quando a fermoía Aurora moílra a íronÊe

Alegra toda a terra vendo o dia:

Quando Febo aparece no Orizonte,

Manifefta também grande alegria:

Contente pace ogado ao pè do moncCj,

Contente a beber vay na fonte fria:

Eftátudocontente.alegre tudo;

Eu íójfò penfativo,trifte,& mudo.
Seja da alma,& do corpo tensa palmai "*

E do corpo fem alma nam teys dói
Ha dò do corpo íó.que ella fem alma,

Poys fem alma nam vive o corpo fò.

NaschamaSjôc no ardorsno fogo,& calmai

Naaffeyçam,noquerer,eu fou hum fó:

Nam acharás vontade tam cativaj

Nem outra como a tua tam efquiva.

Se te apartas por nam ouvir meu rogo,'

Onde eltiverest'hey de impertunarj

Pofto que vàs poragua,ferro,ou fogo.

Com tigo em toda parte me has de achar:

Que o fogOjé q ardo,6í a agua em q me afogo

Em quanto eu vivofor,ham de durar

Poys o nó,quc me enlaça, he de tal forte*

Que nam íe ha de foltar em vida,ou morte^

Neíle meu coraçam fempre eftarâs.

Em quanto a alma eftiver com elle unida:

Também o roeu efprito poíTuiràs,

Deípoys ^ a alma do corpo for partida:

Por mais,& roais que faças, naõ farás.

Que deyxeoamarteneftaj&c eílbutravida

Impoílive) íerà*queerern<'mente

Aufenteeílés de mim eflandoaufentCi

Cà me acompanhara voíTa memoria
Se o rio,que fe diz do efquecmit ntó,

Daroinha naõ borrar tam longa hiftoria

Taw grave mal.tam duro a partansen to*

Até quando vos veja entrar na gloria

yívirey

i'<:
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Vivircy num continuo fentimento

E ainda enraó vereys [íe ii\o íer poíTa]

Efta ainha alma là íervia a voiía.

Aqui com grave dor,cOíSítriííeac€nto

Deu o rnrte Paílor fim a feu canrõ.*

Coai rofio baxo,&: alto penfamenro.

Seus olhos começarão novo pranto*

MU vezes parar fez no ar o ventO;,

E apídou no Ceo o Coro fanto:

Ascircunflafifesfilvasíesncimáraõ,

Condoídas das magoas que efcutàráa

Com huma maó na face,reclinadOj

Tam elevado em fua dor efta va,

Que coino eos grave fono íepultado

!N*5ii via^ue já o Soi no marentrava»
Êsrrando andava em roda OfoanfogadOí
Queoíegurocurraljá defejava:

Isas covas as rapofas,& enj feus ninhof
Se recol hens os fina pies paflfarinhos.

Jà fobre hum íeco ramo e flava pofto
O moucho cocnfuneftOjôc trifte canto:

Ao ibm delle o Paftor ergueo o roílo,

E vio a terra CDvolta cm negro mantos
Quebrando entaó o fio de leu gofto»
E ofio naõ quebrando de íeu pranto,
Pornaõfe deícuidar de feu cuydadoj,
Levou para os curraes o cnanfo gado,

E G L O G A VI.

AGRÁRIO PASTOR, ALICUTO
Peícador.

Nefiã\Egloga chamada contenda entroduz $
tP.a hum tafioY^ & a hum Tefcador ar-
gumentando qual Jeja a mllhêr

muzicafe a dos Taflores^qh

* dos Tefcadores.

A iRuflica contenda deíuTa^lã

Entre: as Muíasdos boíques das arcas»
De feus rudos cultores moda ladíij

A cujo fom atónita j&raliíeas,

Do monte as brancas vacas eftiverani,

Edorioasfaxanleslampreas:

Defejo de cantar Que fe moveram
Os troncos às avenas das Paftores,

E jà filveílres brutos fufpenderaõ.,
Nnô menos o cantar.dos Pefcadofes

Asondasamanfoudo fundo pego,
£ fez ouvir os mudos nadadores.

'ide Lfílr âe Camoei,

E íe For íuftentaffe o ríloço cego
Nos trabalhos agreílgs a alma inflama

O que he lijais propio no ócio, & ao foireg-)^

Mais maravilhas donde avoz da Fama,
Mo mefmo mar undoío,&: vento frio,

Brâías roxas acende a roxa flama.

Vós^óRamode hum tronco alt0j& fóbrio
Cuja frondente comajàcubrio
De Lufo todo o gado,& Senhorioi
E cujoíaó madeyro jà faio

A lançara forçoía,8c iârgarede.

No mais remoto raar^que o naundo vioj

E vós,cujo valor em tanto excede,
Qua a cantalo com voz âlta,& divina

A fonte do Parnaío move a fede.

Ouvi da minha humilde çanfonina,'

A armoBÍa,que Vòs j á levancays

Tanto,quedc Vós mefmo a fazeysdina."

Mas íe agorájque afabil me efcutays,

Nam ouvirdes cantar cora alta tuba,

O que vos deve o mundo,que douraySj
E fe os Reys Avos voíros,que de Juba

Os Reynosdebellaram,naõ ouvis
Que nas afãs do excelfo verío fubaj

Se naô fabem as frautas poftoris

Pintar de toro os campos femeados

De armas,^ corpos,fortes,& gentis;

Por hum moço animofo íuílantados,

Contra o indómito Payjde toda Efpanha,

Contra a Fortuna vaáj&injuftosFadosj
Hú moço,Cujo esforço,briOj& manha

Do Olimpo fez decer o duro Matte,

E datlhe a quinta Esferatque acompanha
Se naõ fabem cantar a menor parte

Do fapientepcytOj& graõconfelho.

Que pódeCó Reyno illuftrc!)defcanfarre;

Peitojque ao duro Apollo faz vermelho
Deyxar o íacro Monte,& as nove IrnuiaS,

Porque a clle fe aPíeyté comoa efpelho;

Sabcràm bem cancar,en nada vaás

DeJAlícutoas conrendaS;,&deAgrarioi]

Hum de eíc3mascuberco,outrodelaás

Vereys (Duque Sereno}o eílilo vario

A nòs novo, mas noutro mar cantando
De hum,q fò foy das Mufas Secretario,

O Pefcador Smcéro^queamaníado
Tem o pégo de Prochita co^o canto.

Por as íonoras ondas compaíTado.

Dertefeguindoo íom,que pôde tantos

E mifturandlo oantiguo Mautuano,
Façamos novo eílilo novo cfpanto. :

Pattirafe do mote Agrário infano,
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Para onde a força fò do peníamento

Lheericamíniiava olaffbpcíb humano
Embebido em hum longo eíqueciraento

De fi j já naó jl tò de pobre fâtôj

Após hum doce íonho,8ífingirtieDto

Rompendo âs filvas Hoírídas do mato,

Vay por ílma de óuteyros,& penedos,

Fugindõ,eisfiíii,detodo hufnafio trato.

. Ante os íeus olhos leva os ol hos ledos

'Da branca DinamenCjque enverdece

Só co'o meneo valles,6f rochedos.

Oraíéri comíigo.quando tece

Na fantaíia algum prazer fiogiáo}

Orafallíjora mudo feentriftece.

Qiial a tenra novilha,que corrido

^cm montanhas fragoasjôc eípeffuras.

Por bufcar o cofiigerõ marido}

£ canfada nts húmidas verduras

Cair fe deyxa aolongo do ribcyro,

Já quando as foro bras vé caindo eícurtSj

E nem cô'á noyte ao valleícu primeyro

Se lembra de tornar como íbiíj

Perdida por obruto companheyroj

Tai Agrário chegado,en fim,fe via

Onde o gram pego horriíono fufpira.

Numa prayaarenofâjhumida,& fria.

Tanto que ao mar eftranho os olhos vira^

Tornando cm fi,de longe ouvio tocarfe

Dedouramáo,nam vifta*& nova lira»

Fez"! he o íoia defuíado deív iarfe,

Para onde mais íoava,deíejando

De ouvír,& convcríar,& de provarfe,

Muyto naó tinha proleguido,quando .

Em a concavidade de hum penedo.
Que pouco a pouco forao mar cavãdo}

Topou hum Pelcador,q proDto,& quedo
Numa pedra àffentadojbraDdamence

Tangeodojfezo mar ícrcno,^ ledo.

Mancebo era de idade florecente

Pefcador grande do alto^conhecido

Por onomede coda húmida gente,

Alicutofe chamâ,que perdido
Era porafermoía Lemnoria,

Ninfa que tem o mar er nobrecido.

Por ella as redeb lança noytej& dia

Por ella as ondas tufnidas^delprezai

por ellaíofre oSol,& achuvafria,

Co'ofeu nome tnil vezes a braveza

De irados ventos affianíou co'o verfo

Que remove das rochas a dureza,

E agora cm Íoxíí de voz fuave,&[terfo

Eílà feu nomt
I
A^f £cos enfinando

"'ff
Luh de Camões^

Por cftilo do Agrcfte fom diverfo

Ouvindo Agrário aronico,afToyxando

Da fantaíia hum pouco feu cuydado,
Suípenío teve os números notando.

Mas Alicuto vendofe eftorvado

Por hum Paftorjdamufica divina,

O rofto levantou bem foflcgado,

E diíTe alli: Vaqueyro da campina.
Que vem bufcar ás arenofas prayas,

Ondeabella Amphitrite íó domina?
Que razam ha Paílor,para que íayas

A efte noffo efcamoío,& vil terreno,

Dos teus flóridos niirthos,&:altas fayas?

Poys íe agora o mar vés brandO,& íereno

E cftenderfeeílas ondas por a área

Amanfadas das magoas coro que penoj

Logo verás o como deíentrea

Eolo o vento por ooiâr undofo,

De forte que Neptuno fe recea.

Refponde Agrario:0!murico,& amorofo
PefcadoriEu naõ venho a ver olago

BrâvO,& quieto,ou vento brando,& irofo

Mas o roeu penfamento,com que apago ^

As flamas ao defejo,me trazia

Sem ouvir,& fem ver/uípeníò,& vago
Até que atua angélica armonia

Meítcordou,vendoo íoTOjCom q aqui cantas

Atua perigofa Lemnoria.

Mas íe de verme cà no mar te efpanras.

Eu me efpanto também do cftilo novo,

Com que as ondas horrifonas quebrantas.

Porém íe COM verdade o louvo,& aprovo
Defejo de o aprovar contra o filvcílre

Antigo paftoril,que eu mal renovo

E tu^que no tocar pareces meítre^

Bem julgaràsjfe ha clara diíferença

Enrreo canto marítimo,& ocompcílreJ

Naó ha {diíle Alicuto)em mi detença}

Alvoroço antes ha,por roais que vtja,

Que a tua confiança íò me vença.

Mas porque íaybas,que nenhuma envejt

Os Pefcadores temos aos Paftores,

Do lom,que no parnafo fe defejaj

Toma a lira na máo,que os moradores
Dovirteo fundo vedo eftoujuncaríe

Para ouvir noíios ruíiicos amores.

Bem vès por eíía praya preíentarfc

Nas conchas varia cor à vifta humanaj

E o mar vir por entre ellas,& tornarfe,

SoíTegada do yento a fúria infana,

Ene reípa brandamente o ameno rio.

Que (eu licor aqui miAura,5c dana,

Êftfi
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t6o Riflas do grande Luís de Cãmces,

Eíle penedo conCâvo,& fombrio,

Qj-iede cangrejos vès eílar cuberto,

Islosdá abrigo do SoljquietOj& trio.

Tudo nos moftra,enlim,repoufo cerro.

E nos convida ao canto^com que o^ naudos

Peyxes íaem ouvindo ao ar aberto»

AíH fedefafíamellesrudos

PoetaSjnos officios dilcrepantes,

'Nos engenhos, poreni,fuds,í<í agudos.

Eys já mil companbeyros circunftantes

Eftavam paraouvifjScaparelh^ívam

Ao Vencedor os primeyros íeraelhantes»

As bem íonantes lyras íe tocavam.'

Agrário comcçava^iSt de armonia

Os Pefcadores todos fe admiravam»*

-E deíla arte Ahcuto refpondia.

A L I C U T O.

Percador já foy Glauco,& Deos agora
He do mari& Pr^ téo Focas guarda.

Nacco no pego a Deoía,quc hc Sennora
Doamorofo prazer,quermpre rarda.

Se foy bezerro o Deos,que cá le adora
Também já foy Delfim.Sefercfguarda,

Vnefe,que os moços pefcadores eram
Que o eícuro enigma ao primo Vate deram.

A G R A R IO.

AGRAR! O.

. Vos femícapros Deofesdo alto mont^
Faunos longevos,Satiros»Si vanos;

Evos Deofasdo bofque,& clara Fonte,
E dos troncos,que vivem largos annos;

Se tendes pronta hu rn pouco a facra fonte
A noíTos veríos rufticos.& humanos.
Ou me day já a capella de loureyro.

Ou penda a minha lira de hum pinheyro

A L I c uj; a
Vói húmidas Deydades defte pego,

Tritoens cci uleos,Protèo,com Palemo
Vós Nereydas do fal,em que na vego,

Por quem do vtnroas fúrias pouco temo;
Se às volfas íacras Aras nunca nego
O congro nadador na pà do remo,

Namconfincays,queamufica marinha
Vencida íeja aqui na Ura minha.

AGRÁRIO.
Paílor fe fez hum tempo o moço louro,

Que do Sol as carretas move,& guia;

Ouvioono Amphrifoalirade ouro,
Que o leu claro inventor alli tangia

lofoy vacaj Júpiter foy touro
Manfas ovelhas junto da agua fria

Guardou fermofo Adonisj& tornado
Em bezerro Nepruno foy já achado

Fermofa Dinamente,fe dos ninhos

Os implumes penhoresjà furtey

Aa doce Fi!omeIaj& dos mui tinhos

Para ti Cfera)as flores apanhey;

Efe os crefpos madronhos nos raminhos
Com tanto goftojà tejprcíèntey

Porque nam dàs a Agrário defditoío

Hum íò revolver de olhos piadofo?

AEIC U T O.

Para quem trago de agua em vafo cavo
Os curvos camaroens vivos faltando»

l*ara quem as conchinhas ruy vas cavo.

Na praya os brancos búzios apanhando»
Para quem de margulho no mar bravo
Os ramos de coral vou arrancando,

Sanaõ para a fermofa Lemnoria,

Qiiec^hum fò rifo a vida me daria?

AGRÁRIO,
Quem vio defgreDhado,& crefpolnverco

De altas nuves vefl:ido,horrido,& fao,

En negrccendo a viíf a o Ceo íuprcno

Quando os [roncos arranca o rio cheo?
Râyos,chuvas,rrovoensjhumrrillelnverno,

Que ao mundo moítra hum pallidoreceo;
Talo Amor hecioia.a quem fufpira

Que outrem de feus trabalhos íe a provcyta

A L I C U T O.

Se alguém véjealguem ouve.o fibilante

Furor,lânçando flamas,& bramidos,
Quandoaspafmoías ferras trazdianre

Hórrido aos olhos jhorrido aos ouvidos,
A braços derribando o já nucaiite

Mund(S



Rimas do grande

M!jndo,co'o$ Elementos deftruidoi:

Adi mcreprefenta a Faocaíia

A deíefparaçam de ver hum dia

A G R AR I O.

Minha alva Dinamente.a Primavera,

Qtieos deleytofos campos pinta,& vefte,

t rindofe huma cor aos olhos gera,

Queem cerra Ihcsfazver o ArcoGckfte

As avessas bomnas.a verde hera,

Xtoda a fermofura amena agrefte^

jsjaõ he para os meus olhos tara fermoía

Como a cua,quc abate oIirio,& roía

A L I C U T O-

As conchinhas da praya^que prefentaõ

A cor das nuvens.quando nace o dia»

O canto das Sirenas.que adormentaô:

A tinta.que no Murice íe cria:

O navegar por ondas,que fe afíentaõ

Co*o brando bafo,com que o Sol íe enfru

Maópodé,Ninfaminha,aai aprazerme,

Comu o verte,fc em tanto chçgo a vrcaie.

AGRÁRIO.
A Deola,que na Libica lago^

Em forma virginal apareceo.

Cujo nome toraou,que tanto foa

Os olhos htllos tem da cor do Ceo:

Garbos os cem: mas huma.queacoroa

Das fermoías do campo nnereceo,

Da cor dõ campo os moftras graeiofos.

Quem du.que naõ faõ eíles os termofos?

A L 1 C U T O.

Perdoem me as Deydadesjmas tu Diva,

Qiie no liquido mármore es gerada,

A luz dos olhos teus cclcfte,& viva,

Tens por vicio amorofo atraveííada

Nós petos lhes chamamosimas quem priva

De luz o dia baxa^Ôí íoíTegada,

Traz 3 do, léus nos meus^que eu o naô nego

E com toda eft a luzrempreeftou ceho,

Aíli CEint?vam ambos cukorts

Do monte & praya;qunndo os ralharam

A bumPâílo ' es. a cutro Pefcadores.

E quaefquer a feu Vate coroaram

De capellas ídoneas,& fermofas,

Que as NinfâS lhes teceram, & ordenaram

A Agrário de ffiurtinhos>& de rofaS}

U.Part,

Luís de Camões.) 1^J

A Alicuto de hum fio de torcidos

Bu2ios,& conchas ruy vas,&: luílrofas.

Eítâvam naaguaospeyxes embebidot -

Com as cabeças íóra,& quafi fm terra

Os muficoe delfins eftam perdidos.

Julgavam os Pal^ores.que na (erra

Ocume,& preço eítà do antigo canto>

Qiie quem o nega contra as Mufas erra.

Dizem CS Pefcadores,que outro tanto

Tem da fònora frauta,quanto teve

O monte paíloril da antigua Manto.

Mas já o Paftor de Adméto o carro leve

Molhava na aguaamara,& compelia

A recolher a roxa tarde,& breve.

E foy fim da contenda o fim do dia.

E G L O G A VII.

INTERLOCUTORES

SÁTIRO I. SÁTIRO II.

*

Nefta Egloga chamada Faunos oferece o 5P,

a *Dona Antónia de Noronha , em que

conta os amores delies com as Ntm-
fasfugitivas,

AS doces cantilenas,que cantavam

Os lemicapros Deoíes amadores

DasN3péas,queos montes habitavam?

Cantando efcrcverey:que íe os aa.ores

A filveftres Dcydades maltrataram

Jà ficam deículpadosoa Paílores.

Vós,Scnhor Dom Antonio^em quê acharaõ

O claro Apolo,& marte,hum íerprefeyto

E íuas altas montes aíTinarami

Se o meu engenho herudojOu imperfcyto

Bera íabe onde fe falva.poys pertende

Levantar coro acaufa o haxo eff^yto.

Em vòs minha fraqneza íe de fendej

Em v òs inftilla a Fonte de Pegafol

O que meu canto por omundo eílende;

Vedes,que as alt?s Mufas do Patnafo

Cantando vos citam na doce lira^

Tomandome das mãos taó alto calo»

Vedes o louro Apollo,queme tira

De louvar voíTa eftripe,& efcurecc,

Oquea voííolouvor meu canto afpira.

Ou por me averenveja me falece,

Ou por naõ ver íoar na frauta ruda,

O Que a ft)nora citara merece, .



^^^ Rimas âoGr&nãe
Poysf.y dÍ2er»Senhor,que alingua itiuda

Em quanto Prognctrifte o íentimtnto
Da corrompida irmaá co'o pranto ajuda

EemquanroGalatéa ao manfo vento
Soka os cat^sllos louros da cabeça,
E TiCiro nas loínbras iaz afícntO}

E emquanto flor aos campos naõ faleça,
(Se n?.õ recebeys ifto por a fronca}

Fará>queoDouro,& oGangcs vosconheça.
E )à que a língua niílo fica pronta*

Confcnfi,queamioha tglogafe conte,
Em quanto A pollo as volías caufas conta.
No cumedo Parnaío.duro hjontc

De filveftre arvoredo rodeado,
Nace humacdílalioajSí clara fonte

Donde hum manío Kibeyroduivado
por fima de alvas pedras manfamente
Vay correndo íuavc&íoíTcgado.

O murmurar das ondas excellente
Os paíTaros incita,que cantando
Fazem o verde monte mais contente.
Tam claras vam as aguas caminhando.

Que no fundo as pedrinhas dehcadas
Sc podcm,huma,& huma cftar contando.
Naó fe veram em derredor pifadas

De fera,oa de paftor,que alli chcgalíè, .

Porque do efpeíío moniç íaõ vedadas
HirvafenaóverájqueaUicriafle

"

O monte ameno,rnfte,ouvenenofa,
Senaõ que lá no centro as igualalTe.

*

O roxo hrío a par da branca rola,

A cecém pura aâor.que dos amantes
A cor tem magoada.^fàudofa.

Alli le vera os mirtos circunftantes^
Quea criftalina Vénus en cubriam,
Efcondeudoa dos Faunos petulanteí,

Hjrtalaã,mangerona,alIi refpiram.
Onde nem frio Inverno.ou quente Eftio
às murcharam já majs^ou íecas vuam.
Defta arte vay feguindo ocorío o rio
OnionteinhabicadOj& odeícrto
Sempre com verdes arvores fom brio.

Aqui huma linda Ninfa, por acerto
Perdida dy fríigueyra companhia,
A q uem eíle lugar era encoberto:

Canfada já da caça vindo hum â^\^

Quizdcrcançarà fombra da efpeííura
Etirarnas mãos alvas da agua fria.
A novidade vendo manifefta

Do ririo,& como as arvores com o vento
As calmas defcndiamda alta fefta}

Das ayes o lafciyo movimento

Luh de Cãm§es\
Que em ieus módulos verfos ocupadas
As afãs dam ao docepenfamento
Tendo notado tudo,)á paíTadas

As horas dagraá Tefta/e torvou
A buícar as irmaás no centro amadas

Defpoys que largamente lhes contou
Do naõ vido lugar,quc perto eftava,
E canto por cftremo a namorou;
Que ao outro dia toíTem.lhes rogava

Aiavarfe era aquelle fbnte amena
Que tam fermofas agues dcftilava

Já tinha dado hum giro a luz íerena
Do gram Paftor de Adméro^Sc jà nacia
Aos ditos amantes nova pena:
Quandoas fermofas Ninfas em iprofia

Para o lugar do monte caminhavam
Rompendo a m anhaá roxa,alegre,St fria

Dehuma os louros cabellos íe efpalhavaõ
Por o fermcfo collo fem concerto^
E com mil nòs íuaves fe enlaçavam.

Outra levando o collo delcuberto.
Por mais defpejo em tranças os atara,
Avendo porpeíadoodeíconcerto.

Dinamente,Efíre,aquem topara
Kuas Febo em hum rio,8l encubriram
Seus delicados corpos na agua clara.

Sirene.Sc iSiíe^que das mãos fugiram
DoTégeoPanj Aman ía,& maisEiifa
Deftras nos arcos roais qquanrai tiram,

Alinda Dalian8,com Bclifa
Ambas vindas doTeio^quecomoelías
Nenhuma tam fermofa as ervas pifa

Todas eftas Angélicas Donzellas
Por o vicoío monce alegres hiatn,

Quaesno Ceo largo as nítidas EftrellaÇ."

Mas doui filvertres Deoíes,que traziaô
O peníamenro em duas ocupado,
A quem de longe roais que afi queriam:
Nam lhes ficava monte.valk.ou prado,

Nem arvore,poronde quer q andavam
Qiie naó íoubeífe dclles íeu cuydado»

Quantps vezes os rios,que paíTavam,
Dettveraõ íeu curfcoii vindo os dannos,
Que aos propios duros montes magoavam!

Quantas vezes Amor de tantos annos
Abrandara qualquer vontade iícnta,

Se em Ninfas coraçoens ouveffe humanos!
Mas quem defeu cuydado íe contenta,

Offereça de longe a paciência
Que Amor de alegres magoas frjfurtenta.'

Que o moço Idalio quíz nefta ciência^
Que fç compadeíTecem dons contrários.

Djgao



Rimas do Grande

3igaoqnem tiver delle experiência.

indo os DeoíesenfirtJ,por montes vários

Lxercitandoos olhos íaudoíoSj

iocriíleiinorio rjibutarjos:

Topáraõ dos pés alvc^jêc mimofos,

U pifadas na terra conhecidas,

Ls quaes foraó feguindo preíurofos.

Mas encontrando as Ninías^que defpidas

Jaclara fonte eftavaó^naó cuydando,

^e de alguém foliem viítas.ou íèntiuasi

beyxaraóíe eftar quedos.comtemplando

Ufeyçoens nunca viftâs,demancyra,

^e viíTem fem íer viftosjeípreytando.

Porém a afpelTura ruata manlígeyra

)acilada dos dous,com o rugido

)os raminhos de huma afperra a valeyraj

Manifeftandoclaroo eícondidoi

fedas huma tal grifa levantarão,

^le o monte parecéo íer dcftruído.

Alli defpidas logo fe lançarão

•ora eSpelFura tam ligeyamente

!^e roais que o próprio vento entam voarão

Qual o bando das pombas quando fente

Irapida Aguia,cuja vida pura

íaõ obedeceo ao Sol refplandecentei

tLmpreftalheo temor da morte dura

ias aias novo altnto^naõ parando,

/eloz roixi pendo o ar fugir procuraj

Deftaarteas Deofastimidas.deyxando

)e feu dcfpojo os ramos carregados,

vi uas por antre as filvas yam voando.

Mas os amantes já deíefperados,

]Jue para as alcaf)çar,enfimjfe viaoi

siada dos pés caprinos ajudadcsj

Com amoroíos brados as fcguiam

íum fò[que o outro ainda naõ tomava
'olego algum da prclía,que traziaó]

)cíia íortc leotido íe queyxavâ.

SÁTIRO PRIMEY RO.

AiNjnfas fugitiva-,

^ue ró pornao uíar humanidade,

)s perigos dos natos naõ tecneys!

'.ira que fuys efquivas?

)ue inda de nó^ naô peço piedade,

/Ias deffàs ai vas carnes,que ofFendeys,

ilNínfaSjnaõ vereys, s -

;^ue Furidice fugindo defla forte

uigio do amance,& naõ da ferg morte?

'ambem afli Epiríe foy mordida

)abivoraefGondida, <

cJkiart,

Luís de Camões. 1,6 Jí

Olhay a lerpe oculta na hervâ verde.

Quem origor naõ perde,perdea vida.

Qne tigrc-jOu que içam,

Qiie peçonhenta fera venenofa

()uqueenemigo»emfim,vos vay feguindo?

De hum brando coraçam,

Que prelo dcfiavifta rigurofa

De íi para vò^ foge andays fugindo?

01hay,que em gefto lindo

Naó íe confenie peyto taò disforme.

Se naõ quereys,que tudo íe conforme,

Pofto que bellas na agua vos vejays,

A a fonte naõ creays,

Qi-íe vos traz enganadas por vingança

Defta noíia efperança,que enganays.

Mas ahique naõ conílato,

Que nem pelavra minha vosofTende,

Pofto que me defculpe a magoa pura.

DigOjNiufaSjque minto:

Poys mal pôde aver nunca,qué pertenda

Negarvos eíTa rara fermoíuia.

Se amor de tanta dura \

Por ta nto m ai tam pouco bem merece,

Nam eftranheys,rainha alma fe endoudece:

Que fe doudices falia de improviío,

Sem tento,& fem avifo,

Queyra Deoe»que dureza tam crecida

Me naõ prive d a vida alem do fiío.

Coufas gíar!dlcs,& eftranhas

Por o mundo tem feytOj& faz Natura,

Que a que vos naô vio,Ninfas,muyco efpãtiõ

Nas Libicas montanhas

As Scitales fam feras de pintura

Tam fingular^q fó co*â viíta encantam.

i\s Hienas levantam

A voz tam natural à voz humana.

Que aquém as ouve,facilmente engana,

E vós(ógentisferas!)cujoaípeyto

O mundo tem fogeyto.

Tendes de naturezajuntamente

A vifta,& voz de geDte,& fero o peyto .

Dasamorolasleys,

Com que liga N atura os caraçoens,

Andays fugindo(ò NinfasQna efpeflura?

ComofE nam vcscorreys

De aver em vò^ tam duras -condíçoens

Que poíTam nais que a provida Natura? j

SevoíTafermofura

He fobrenatura1,nam be forçaf^o

Que aíTi tenha tambçm o peyto irado:

AntesaoptjroAmorj,em cuja^maõ

Os coraçoens eftaõ,

Xi Por

;i!l.
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Por volTa gentileza taô fermola,

Lhe^ de veys amorora condição,

^mor hc hum b;^ndo atiVdto^,

QieDeos no mundo po2.& a Natureza
Para aiinnentar as cauías^que criou.

DeAmoreítá íujeyto,

Tudo quanto poííue a redondeza:

Nada fem efte aíTeòto fe gerou.

Por elleconfervou

Acaufa principal omundoamado,
Dondso Pay famulentofoydeyrado»
As caufaselle as aca,& as conforma
Com omundo,& reforma

A matéria Qxiem ha,que naõ o veja.?

Quanto meu mal de(e|a lempre forma
Entre as plantas do prado

Naõ ha machoSjSc fêmeas GonhecidaS|
Que junto huma da oucnapermeneeeí
Naô eftam carregados

Os ulmeyros das vides retorcidas,

Onde o cacho enforcado amadurece^
Naõ vedes,que padece

Tanta trifteza a rolapor a morte
Da fua ámada,^ umca conforte}

Poys là no Olirapo,a quantos cativou
Cupido,& maltratou?

Melhor^quecuo dirá a fútil Donzella,
Que jà naíua tellao dibuxou.

Ahlcafo graDde,& gravei

Ahipeytos de diamante fabricados
E das leys,abrolutas,naturays!

Aquelle Amor íuave;

Aquelle poder aitcque forçados
Os Deoíes obedecem,dcíprezais
Poys quero,que láyb.jys,

Rimas do 'irande Luisàe Camões,

Vos Montes^o direySiSl vòs,Penedos;

Que em voílas arvoredos anua eícrito,

SÁTIRO SEGUNDO.
Nem vòsnacidas foys de gente humana,

Nem foy humano o leyte,que mamalies.
Mas de alguma disforme fera Hircanaj

Lá no Caucafo horrendo vos cnaltes:

Deaquitrouxeílesaafpereza inlanai

De aqui os cálidos pey tos congclaíles.

Soys Efphinges nos geftos naturays,

Que de humatiasos rolfos íò moltrays.

vSe vòs foftes criadas oa efpeffura,

Onde naô ouve coura,que fe achaíle,

Agua^pedrajarbor flor,ave,alma dura,
Que em fcu paliado tempo naò amaíTej
Nem a qu^^^m a affeyçam luive,& pura
NeíTa perfente forma naõ mudaíTe}
Porque naódeyxareystambsm memoria
De vòs em namorada,í^ longa hiftoria?

Olhay,como na Arcádia foterrando
O namorado Alphèo fua agua clara,

Lâ na ardente Sicilia vay buícando
Por de baxo do mar a Ninfa chara.

Afli também vereys paílar nadando
Acis,queGalaréa tanto amara,
Por onde do Ciclope a grande magua
Con verteo do mancebo o fangue em agua,

Viray os olhos,Ninfas,à Encina
EfpeíTurajvereysalli mudaríe
Egería,& em fonte clara,8f eriftalioa 'i

Por a morte de Numa deliilarfe.

Olhay.que a f rifte Biblis vos cnfina.
Com perderfede todo,& transformarfe
Em íagrimas^que enfim,puderam tantr».

uacontraofcro Amor nunca ouve efcudo. Queacrecentàram íempre o verde mato
Coílu me hc ícu tomar vingança tm tuda. E fe entre as claras aguas ouve amor.s.Eu vos verey lançar em hum momento Os pendos famb.m foraó perdidos.
Suípirosm.Uo venta. q Ihay os dous conformes amadores
Lagrimas.t, líle pran.o.Si nova dor. Li no Monte Ida em pedra convertidos.Por quem tema outro amor no penfamanto. Letéa,por cair em vãos errores

Mais quifera dizer

O defiitofo Amante.que ajuda lo

Se via cntaõ da ma ;oa,& da trifteza:

Mas foylho defender

Ooutrocomp«nheyro,como ira 'o.

Com raõ disforme, ^aípera dureza.
Aquillo^quearudeza
D- huma ciência aírr-ftelh- enílnàra,
DiíTe.qual fc em ra! ponto defpertára
De horre odo íonh > com pcfado grito.

P mais que alli foy dito,

Deluafermoíura procedidos}

Olc;no,porqueaculpíem fi tomava,
Porefcuíara pena a quem aniava.

Tomay exéplo,& vede em Cipro aquellj
Por quem Iphis nolaçopoz a vidi.
Também vereys em pedra a Ninfa bella^
Cuja voz foy oor Junoconfumidai
E fequeyxarfcqiiT de fua cftrella

A voz extrema ^ò lhe hc concedi Ji
Etutambem[óDi[>hni'i;],]u • trouxefle
Pfimeyro aoraontiodoee veríoagr fte-

Tamanho



Rimas do grande

Tarr anho amor lhe tinha a branda amiga

Que cm inimiga,enfim,íe foy tornando:

Porque oatra Nmfaeítranhajà o logiga^

Su3S magicas hcrvas.vay bufcando.

Olhay a quanro a crua dor obriga!

Por vingaríe aílt irada^transformando

O foy cm pedra OhduraGonfuíaói

Delpoys lhe peíariaimas em vaô

01hay(Ninfas}as arvores alçadas»

A cuja lombra andays colhendo flores»

Como em feu tempo foram namoradas^

Do que inda agora o tronco fente as dores,

Vereys entre as de fruco matizadas:

Como a cor das amoras hc de amores:

O fangue dos amantes na verdura

Teítimunha de Tisbe a íepultura,

E ji por ao dorifera S^béa,

N am vedcs.que de lagrimas de aquella.

Que com íeu Pay fe junta,& fe recrea,

Aiabia íe enriquí!ce,& vivedclla?

Lembray vos da verde arvore Penea,

Que foy jà noutro tempo Ninfa bella:

E Ciparifo angélico manceboi

Ambos verdes com lagrimas de Febo,

De Frigia vede o moço delicado^
,

No mais alto arvoredo convertido.

Que tantas vezes fere o vento iradO}

Galardam de íeus erros merecido:

Poys da alta Biricintia fendo amado
Porhuma Ninfabaxafoy perdido:

E a Deofaja quem perdeo do penfa mento,

Qi.ii2,que também perdeíTe o entendimento,

O fubito furor lhe figurava,

Quj as arvores,& os montes fe cabiam:

Ja dos pudicos membros fe privava,

Que os horro res a ta nto o conftragiam,

Jà no ciídignado monte fe lançava:

De fua morte as kras tedoiam,

Dcftaaftc perdeo Aiiys na efpeflura»

Dcípoys de tantas perdas^a figura.

Lembrevos,quando as gentes celebravaó

Em Grécia as grandes feftas de Liéo,

Onde as fersPoíasNinfasíe juntavam,

E o$ lacros moradores do Licéo,

Todos cm docefonoíeecupHVâm

Poro monte. deípoys que anoyteceo;

Mas o Ocos do Heleípóto nam dormia»

Que hum novo amor o fonolhe impedia

Mas ella>erfim os braços efte ndendoj

Fm ramos íe lhe foram rransformandoj

Em rs izcs os pès íe vam torcendo»

E onome Loto íó lhe vay ficando,

huts de Camões, 165

Vede^NapèaSjelíecafo hor en^ío,

Qtie VOS eílá de loíige ameaçando.

Alll também deaquella,a quem feguiâ

O Sacro Pan,a forma íe perdia.

Que vos direy de Felis,poys perdida

Dá íaudofa dor,com que vivia,

A defelperaçam,enfim,trazida

Do comprido cíperar de dia cm dia?

Por dcíatardocorpoatriftevida,

Atava ao collo a cinta^que trazia:

Mas o tronco (em folha^ppr o monte

Ródope,abraça o lento Demofonte,

Nasbooinas também vereys Jacinto,

Porque Febo de fi íe queyxa em vaõ:

Vereys o Monte Idaiio em Tangue tinto

Do neto de íeu Pay,da Máy Irmaò.

Chora Vénus a dor do moço extintoj

Maldiz o Ceo ,& a terra.con» razaõ:

A terra,porque logo nam fe abrioj

.0 Ceo,porquc tal morte permitio.

E tu,conÓante Clície,aquem fallecc

A fè de teus amores enganofos,

No louro amante,que de ti fe eíquece

Se eíquecem os teus olhos íaudoíos.

Nenhum alegre eílado permanece,

Quefamdomundoosgoítos mcntitoíbS}

E à tuá clara luz.porquem lulpiras,

Aindaágora em hervaa folha viras.

,Tragovos eílas coufas á lembrança,

Porque fecftranhe mais volTa crueza,

Com ver,que a criaçam,& longa ufança

Vos naõ perverie,& muda a natureza.

Dou as lagrimas minhas em fiança,

Que cm tudo quanto eílà na redondeza,

CoufadeAmorifenta,fe atentays,

Em quanto vos nam virdes,nam vejais.

Jà diííejque de Amor íemprc tiveram

As coufas in/enfiveys pena,& gloria:

Vede as íenfiveys como le perderam

E dirvoshey das aves larga hiftcriâ.

As penas,que em fua alma fe fofreram,

Nas azas lhes ficaram por memoria;

Eac]uclle aliivo,& Icye movimento.

Lhes ficou do vcar dopeníaniento.

O dcceioxincl,Êí a andorinha,

Donde lhes vcyo o irle transformando,

Se não do puro enio/,q o Trácio tinlia,

Que cm Poupa ainda a amada vay chamado?

Clairalem culpa a mifera avezinha,

Que na área de Phafis habitando,

Dorio tomaoncmej&-quando clama,

Cruel à Máy »ao Pay injufto chama.
Vede

m
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1
Vede A que engeyfou Palias por tâlUL,

Que dos amores he mayor defjyto}

Ea-iuel!a,que íuccede cm íeu lugar,

Am bas aves de A mor iiMo effeyro,

Huma,porqucfugi ao Dcos domar»
Ourrajporque cenràra o pátrio Icyco:

E ScylíajqueofuPay pozem perigo.

Só por fcr muyto amiga do inimigo.

E Pico,a quim ficaram inda as cores

t>a purpura Real,que antes veftia.

Eíáco,que o feguir de íçus amores
O trouxe a ver taõ cedo o eftremo dia.

Ou vede os dous tam firmes amadores.
Que A mor aves cornou na prayafria:
Do íley dos ventos era genro o trifte;

Mas contra o Fado,eo fim,Dsdartfifte.

Eftava a crtíte Alcione eíperando
CoQi longos olhos o mando aufeotei
Mas os ventos indómitos foprando.
Nas aguas.Q afogaram triAemente
Em íonhos íe lhe eftà reprefentandoj
Que ocoraçam prefago nunca mente:
Sò dobem as íufpeytas mentiram,

.

Mas as do mal tu tu ró certas fam.
Ao pranto os olhos léus a trifte enfayaj

Bufcando o mar com elles hia.& vinha.
Quando oeorpo íem alma achou na praya.

Rimaf dogrande Luís de Camões,

Mas como o trifte Princepeem fí acKára
Adeíufada fòrma,íeparcio

Os feuSjdefconhecenOojjO vam chaoiando,
E fondoo aUi prefente.o vam bufcando,

Co^osolhos,& co'ogefto lhes íaliavaj

Quea voz humana jà perdida tinh i.

Qualquer dellisporellecnram chamava,
E amultidaõ dos caens contra elle vinha.
Hum cervo açude a ver ("qua Iquer grita vai
A â:eon,donde eftàs?Acuoe afinha.

Que tardar tanto he efte?(repecia}

He efteíhe eítciO Ecco refpódia.

Quantas coufasein vsócftou fallando

COh Napeas efquivasIXem que veja

O peyro de diamante hum pouco brando^
De quem meu danno tanto íó defeja.

Poys pormais que de mi mcandeys tirando
^

E pormais longa,enfim,que a vida íeja^

Nunca em mi íe verá tamanha dor,
Que Amor a nam converta çm mais amor,

AquiCfermofas Ninfas_)vospintey

Todo de amores hum jardim faave.

De aguas,de pedras, de arvores contey
De floresjde almas feras,de huma,outra víq^
Se efte amor,que no pey to apofentcy

^

Que dos contentamentos tem achave.
Por dica em tempo algum determinaíTe, ^

OiNereydas do fegéo;Coniolaya,
Poys efte pio officio vos convinha.
Confolayajfahi das vofias aguas.
Seconíblaçam ha em giandes magoas.

Mas^òneciotíe miiQue eftou fallando
Das avizinhas rnanías,& amoroías,
Poystan-ibem teve Amor n:^íural mando
Entre.as feras montcfes vensnoías.
01canv& a Leo.ijcomo,ou quando
Taes formas alcançai am temcrofàs?
Sàbeo dá Deoía Dindimeneo Tamploj
E a quea Adónis o dava por exen/plo.
Quem foií" a mania vaca dilihiaj

Mas o^iam Nilo u dígs,poys a adora
Qu -• forma teve a (J í '.fab-ríehia

DoPôloBoreaI,ouJeellamora.
O cafo de Aftéon cambem diria /,J3,Em cervo transformado

; & me'hor fora
Se dos olhos perdera a vifta oura
Queem fcu gilg ,s achar a feplutura.
Tudo ifto A fteon vio na fonceclara

Onde a n d:^ improvifo em cervo vio:
Que quem .m defta arte alli o topara,
Qicíe mudaíTtí em cervo perraitip^,

Quanto mais de vagar vos contaria

De minha larga hiftoria,& nam alhea>

E com quanta mais agua regaria,

Queorio,decontente,a branca área

Novo contentamento me feria,

Formar demeu cuydadoa novaidéa
E vós goftando defte eftado ufano,
Zombarieys entam de voíTo engano.
Mas com quem fallo jà Que eftou gritado

Pois nam ha nos penedos fentimento?
Aaventoeítou palavras elpalhandoí

i

A quem as digo,corre mais queo vento,
j

A voz,& avida^adorme eftá tirando
E o tempo nam me tira o peniamenco,

]

Direy,em fim^ás duras efquivanças, i

Q le fò na morte cenho as eíperanças.
,

Aqui rentidooSatíro,acabou
Com huns íoluços.que a alma lhe arrancavaõ-
O>ímonres infnfiveys,queaballou,
Nis ultimas reípoftaso ajudavam
Enrnm Feho nas aguas fe encerrou
Co^o-N !ínímies>q o mundo alumiavam»
E co*o luzente gado appareceo
A cândida Paílora por o Ceo.

EGLOGA
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PISCATÓRIA.

SERENO SOLO.

Rimas do grande Luís de Camões, j^j
O meu peytoardcem vam,em vam íufpira.

Anda no roropfr da alva a revoa cega
Sobre os montes d^ Arrábida viçofos
Em quanto o Solar râyo lhes naó chega
Eu vendo aparaccr outros fermpfos

Rayos,qa graça,fit cor ao Ceo roubarão
bc os olhos cegos VI,vejo faudofos,

Qtiantas ve/es as ondas fe en crefpáram
Nejía Egloga áefcreiies ardente affeão com Com meus íuípirosj Quantas com meu prâco

que aaora t ^ iiezcja ver a Ninja Ga^ As fiiz parar de migoa,& me crcutaram!
lathea. Se na força dador a voz levanto

E ao fom do remo,q agua vay ferindo

ARdc por Galatéa branca,& loura, PoranteaLua meucuy Jado cartO}
SercDO Peícador ppbre,forçado Os maviofos delfins mecftam ouviadoi

De huma eftrella^que quer à mingoa moura. A noyre foflcgadajo mar callado.-

Os outros Peícadores tem lançíido Tu 16 foges de ouvirme,& te vás rindp.
No Tejo as redesjclle fó fazia Ellranhas.por ventura^o mar cercado
Eftc queyxumc ao vento deícuydado. Da fraca redcía barca ao vento folta-

Quando virà(fermofaNinfâ_)hum día^ E hum pobre Peícador aqui lançado.
Em que te pofla dar a conta eltreyta

Defta doudice trirtej& vaâ porfia?

N aõ vés,q me foge a alma,& q me eojeyCa

Buícando eoa hum íò rifo de cila boca»

Nos cçus olhos azues mania colheyta?

Se ao teu eíprito alguma magoa cocaj

Sedsamorfíca nelle huma pegada»

Que te va y,Galatéa,neltâ troca?

Antes que o Sol no Ceo cerre huma volta,'

Se pódc melhorar minha ventura^
Gomo a outros luccede na agoa envolta.

Igual preço nam he da fermofura
Deourooarea,queoricoTtjo efpraya.
Mas hum Amor.que para Icmpre dura.

Vejam teu$oihos(bella Ninfa> Frayaj
Verás ceu Nome na mimola área.

' Dartehey minha alma:lá me tens roubada N unca lobre elle o mor com furia faval
l^amtademandarey.dâme potella

Hama íò volta de olhos deícuydada

Se muyio te parece,& minha eltrclla

Nam confentir ventura tam ditoía,

Doute asaíasdo A'por perdidas nella.

Que mais te poíTo détr^ Ninfa ftrmofa,

Jnda que o mar de aljôfar me cubrira,

Toda eíta praya leda>& gracioía

Amanlamie ondas,quebra o vento aira^

Minha tormenta fó nunca fo íTega:

Vento algum até agora o nam íaltea:

Três dias ha.que elcrito aquio deyxou
Amorj& o vtda a toda torça alhea.

Elle com luas maós propioajudou
Acfcolher tftas conchas^aííirmando.
Que o Sol para ti íóasn;atizou
Hum ramo te colhi de coral brando,

Antes que o ar lhe cJéíIcparfcia
O que de tua boca tftcucuydando.

Ditolo fe o foubcfle ioda algum dUl

\\ í/J
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IMAS
DO GRANDE

luís de CAMÕES
TERCEYRA PARTE-

Tercetos fí El-ReyDomSebeíííiam,

REY bemaventoradOjem quem parece

Aquella alta efperaoçajà compridlai

Jjç quanro o Ceoj& a terra te oíFerece>

De Deos tcrmoía planca,concedida

A lagrimas de Amor,& lealdade,

Bem noiroíò.dcnoíía vida,vida.

Em quanto efta >nnocentc,í'c brida idade

Por Deos creícendo vay feliceroente.

Té o mundo encher de nova claridade,

Em quanro efte teu Povo,8£ do Oriente

Novoacrefcentamento por ti efperaõj

De outrosR.eyí*, doutras tcrras,doutra gente.

Taes promeflasos Ceos de ti nosderaõ
No teu taô milagrofo naícimento,

E eíprito igual em ti a elias puzeraó.

Eu levado de amor,deíanto intento

COiifoi ante eíia brandura temeria}

Deterre c^mmeu vcifohum pouco efpcro

De pois virá hum taó dluolo dia,

Que as tuas Reaes Quinrasdcfprcgadas

Na multidão de toda a BerKeria,|

As vitoriof^s frotns carrfQ;a ias

Das cativas Cercas,&bandeyras,
Deoutro elpritomayor fcjaõ cantadas^

Agora ouve,Senhorias verdadeyras

^^ufas,que leyaõ os Rcys a etta alta gloria,

Tcn io por armas íò velas ligeyras.

Quantas armadas conta a antigua hiftoriaj

QuBntos grandes exércitos perdidos,

Dcy xáraò aos mais pequcuos a vidoria.

I

Effes tanto no muudo conhccidoj,

Cujos nc mes vencerão tantos annos,

Não foraó fó por força obedecidos.

Não fe fubjigaõ coraçoens humanos

De boa voDtade^a força hum peyto aberto

Os vence de bom amor,rem arte,& enganos

Nefta fombra,ondetudo anda encubertq,
,

Quem da verdade vè mais que a figura

Quem feu paíTodireytoleva.Sl certo!

Huns falfos longes de huma váa pintura

Com lua cor,ao parecer luftrofa,

Qnantosdetem comfalfafermofura!
j;

Naô tem cores,nem dobras a fermoík

Verdade,que buícaes,ó gente cega,

Humilde,& nua cftà,naó caó cuílofa: f

Não he hum fò Cnpido,quc almas cega,c

Mais ha no mundo que huns íós vãos amor.

Que he tudo o que à vontade mal íe entrega

Aquelles^qucdo Amor foraõ pintores.

Que os olhos lhe tiràráo^Sc o delcubriráo.

Pintarão para Reys,& Emperadores.

Altos eníjenhos, que em figura viraõ.

As forças de(le próprio amor imigo,

Que mocoAt^cgo,& nu, íc cruel fingirão.

Ca ia hum traz em fi mefrao feu perigo,

Herd jdo defta natural fraqueja,

Que ranto fazem homem de fi amieo.

lííuaes romos,Senhor,na natureza.

Adi entramos na vida^afli fahimos,

O cntendimenco he noíTa fortaleza.

Igualmcntç
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Igualmente de hum fó principio vimòs,

Igualmente a hum fim todos corremos,

iThumà eílrada commum igual feguimos^

N a cerra a morte,a vida nos Ccos temos,

Quanto efta terra mais que os Ceos olhamos,

Tanto caminho do bom fim perdemos.

Cegos de nós,que nos taô mal trocamos^

Que a parte vili& bayxa fenhorea^

£ o mais alto ao mais bayxo cativamos^

Força-crueLque dentro em nòs guerrca.

Vemos a cega voncade,a razão clara,

E leva aíli de nòs víftoria fea,

Aquelle lume,quea alma illuftra,& aclara

Apagado por nós,nelle he perdido.

Como mortos nos deyxa,& defampara,.

Deu o remédio Deos,eí& hum erguido

Por elle em poder alto,do que o povo

He jà por bem levado,ou conílrangido.

Náo he nome de Rey titulo novo,

Co elle começou o mundo,& dura.

Por fabulas antigas naõ me movo.

Depois que da quella alta termofura

Veyo o primeyro homem,& atriftc forte

O envolvco nefta fombra groíTa,& eícura.

Fugioaluz,enirou armada,a morte,

Cumprio nova vigia,& guarda,& ley^

Que o cego moftre a luz,Sio brigue o torte.

Elegeo Deos Paftor a íua Grey,

Vio cambem a razaó neceííidade,

Eis aqui ele> to hum Rey,eis outro Rey.

Conformej&juotoopovoDuma vontade

Num íò por bem commum todos poderes.

Prometendo obediencia,& fieldade^

Obrigarão fuás vídas,ít us averes,

Prometeo o bom Rey j uíliçaj& paz,

E remediOjSifoccotroa feus mifteres.

Dalli fogeyto ao Rey o povo jaz,

Dalli fogey top Key à boa razaô,

Da mcfma luz,que em fi eiU força traz.

A quem todos feus bens,& vidas daõ

Por oslivrar da injuriasse violência

Se Ihaselle fizer.aquem íe iraó?

Será juiz a jufta confciencia

E aquelle lanto,8c natural preceyte

Deve a ley o que a fez obediência.

Quemocaminhohademoftrardircyto,

Se troce de1Ie,& fegue a falfa eílrada,

como tefá Teu povo á ley fogeyto»

Poz Deos na mão do Rey a vara alçada

Para guia do poyo crrado,& cego,^

Mas naõ foy fó ao feu defejo dada.

Como defiro Piloto pp alto pego

lII,Part.

huis\de Camões, ^^^

Co leme guia a naOjhora a hutna parte»

Hora a outra a defvia do vao cego.

Naõ valem alli forças,vál fò arte.

Arte vence do mar a ira efpantofa.

Arte fem ferro vence o fero Marte

Hydra de mil cabeças enganoíai

pego de tantos ventos revolvido,

Não fe vcnce,íenhor,com mão forçofaj

Em duas iguaes partes repartido

Te deu Deos teu poder em premio.empena

Deffe a cada hum o que lhe for devido.

Aquelle que à íua vontade ordena

Todas as coufaSjolha coro que amor

Paga o bem logo,& de vagar condena."

Naõ íe acha alli reípeyto,nem favor^

Tanto vai cada hum,quanto merece,

Iguaes ante elle (.o íervo,6c íenhor

Olhatebcm,grara Rey,& a ti conhece,^

Nacido íò para reger a tantos,

E defla grande Alteza o teu fim dccc,

Vertehas igual na humanidade a quantos

Mandasjveràs o fim taõ duvidofo,

Como quem tâbem morre,Si nace em prãtoi

Que prefta kt na terra poderoro.

Se o alto fim do Ceo le põem cm íorte^

Que até ao Filho de Deos foy taõ cufiiofo.'

Corte o bom Rey primeyro porfi,corte,

Mífis vence o exemplo bô,q o fcrro,&o fogo

Não pode errar quem contra fi he forte

Nem a própria aíFcyção,nem brandorogo

Tire a força à razão.ou à igus Idade,

Nem fe lhe faça femprcfalío jogo.

Somente em Deos razão hc a vontade,

Abfoluto poder náo o ha na terra

Antes fora injuíliça^ôc crueldade,

Que vontade mortalifenhor naÕ erra,

Seajuftaley^ & razão a não enfrea,

Dequenafceainjuftiç3,& cruJ guerra

Cadahum pintaem lí^u peytoaquellaidca

A qual ou mal,ou bem^fe fe affeyçoa,

AíTi Iheíae feimcfajOu lhe faefea.

A boa guia he a inclinação boa,

A qual nafce do claro entendimento,

E com fácil difcurío ao melhor voa.

Tanto valjtanto pôde o fanto intento,'

Que íò por fi a honra,& louvor crece

E a obra que vai dez,faz valer cento.

E quando huritanamante erro acontecej!

CQuem pôde acertar fempre)a culpa he leve

E todo o bem juizo a compadece.

Qiie injuíliça ferá,que não releve

Náo fahit á vontade a obra igual,
• - Y Pois

!if
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Pois pe o .nWoto fo julgar fe deve. Fsça meu rude verfo algum provevto:

Efta o bem common, fenipre fundado A cu fer nobre tendoalgum re peXMao pode de tal fonte manar ma. .Sp«n„.„„ir„„ k
&""""='>"=>">

A.a o povo o ba Rey.& hedelle a,r.ado. t^^&::^::::^ZLedo,& f»éilem<:rer,&: julgar l;)eHi,

Imigo de todo o animo dobrado.
Sempre a mão larga/empre aberto tem '

O generoío peyDô aô premio juíto,
E triík,Si vagafofo a pena vem,

Eílehe chamado Bõ,& Grande^ Auguíto
Da Pacria Fay,Píazer,& Amor do mundo
Mortal imigodôDyranoinjuíto,

Eftelago de feuiD â!to,& de hum fecunda
Engenho até as Eftrelfás berii ca ntádo,
Voando vay na terra fém íegundó

-ri V :;—D—--- v^Bcuuemem vosconhâ.tudo a canrTal nos crece<gram_Rey.por Dedsjâ daáo S?ndortufa,de que Dco he fav dôdâ.maVGf ôUe as nôffa.-* eíreran^íí* u _ . ^ 1, V .^ ^ " 'trviuo.

Poremiílo^(enhor,deyxandaa parce,
Qtrc razaõ hc de vida,a que me guia,
A vòs venho com íorça,çngenho,& arce,
Por influxo do Gco que a vòs me envia:
A vòs aquém ceai dado Apolo,& Marte,
DefenschefouFos parce,& mcihorii,
Venho cantar com voz rouca, St chcrofa.
Por huma encarcerada deíditola.

Avós venhOjrenhor,na confiança
Do V:oíro nome pondo meu fentido
Que quem em vòs confiâ,tudo alcança

Indâ-mayGr que as nôjíaà eíperan^á$^
Mayor qae íua Eltrellá,& alto Fado.
Cedo teu efprito vencerá astaídaftças

Do teinpó,& idade,& cedo reíjovando
irás dos íantos Reys altas leOibránças.

Cofiiêç^ate jà agora ir doftuiíiando
A pòr em rios teus ôthos Rcàcs fereòos. ^ quem nennum remédio determO maoíiffimo Avo teu imitando (nos. <Ju permite feu duro & cruel fld^Inteyro,& hur^ano aos grades,^ aos peque. Qpe íe oa tenra idadffoTmofina'

ça^pr^anolm.^^^^^^^^
Porqueo3af^ivive^^^^^^^^^^

forfe dízer,(fuèfi&era adultério a/eU '^- - - • •
^

E poisellc vos deojufta balançq.
Para pezar juftiça,& dar ouvido,
Ouvi a petição da miíeravel.
Com quem Fortuna foy taõ pouco affavel.
Ouvi da pobre Dona Catherina

O grande defem paro inopinado,
A quem nenhum remédio determina.

marido que era na Indiai pyta
.por Luís de Lamões,

Prito valeròfò,ciijô éíbdo
_ O alto Deos pro(pere,ík acrefcentes
Kegetidòo fiel Reyno defcanlado
Com vida felieiíliriiá,6c contente;

*

A vòs, em quem o humil fiecfcílitado
á^-châ íefíipre favor^St amof ardente.
Peço queyrais ouvir,que na verdade^
Zdo,& amor de Deos me perfuade.
Naõ vos reja peíado ô arreverme

A queret-erhpreiíder fujeyro alheyo
Porque fizefaõ bcírimas nioverme
Viranre vósòuíado,& fcm receo.
Ele portal quiferdes conhecerme,
Servindovos de mim, nor algum meyo.
^nomé,obraço,aMufa,& quanto poíTo,
•H^ ia muyrojrnhor^quetudo heVoíTo.

Quem vos iílooíTerece diià quanto
Vtk) o muyCO ha

j à ferves aceyto,

^

Forque com voíTo zelo,© faVor íaiíto,

Aja,renhor cuydar,quc hc moça pobre
Qiie pobreza não cem nenhum refpeyto
E.mais nâo tendo idade^que lhe íobre
Para íaber fugir do que be mal feyto:

*

Aja também euydar,que he fangue nobre
E ao jugo da Igreja inda fugey to.

E que podem nafcer de tàl proceíTo
Hum grande^& crueliíTimo íuceíTo.

Certo,quccom razão urgen te, gt clara
Tem alguma razão a infehce.
Que Te ninguém recclhe^nem ampara
Atrifteorfáãna florda meninice,
A Fortnna cruel,em rudo avara.
Para lhe acarretar triíte velhice

Lhecnrregaahonia.&purecaftidadc
Nas mãos de huma vical neceíiidade.
Bem ff y,que de ter culpa naõ carece.

Só por não fer do fangue feu lembrada,
Masdeíelheocaftigo,que merece,
E não para taõ longe defterrada:
Qie fe para là for.bem fe conhece,
Quaò vilmente fera vituperada,
Dando motivo ao ftide^matiahcyro,

Qis



Quefejâ incocinente carniceyroj

Vede,íenhor,o rifco>aquc le obrigz

A deíditoía,& frágil aíocidadci

Senhora não vay buícar,ou parte imjga,

Que Ihf defenda íua honeíHdade
Naõ queyrais naó íenhor,queo mundo diga
Ah,que grande rigor,Sc crueldade!

Corno já vay dizendo,& murmurando.
Sua grande ignorância difculpando.

Eu certo naó duvido,que o Piloto,

OMeftre^o Marinheyro,Capitáo
Ufem do coftumado vicio roto

Com todasias que em feus poderes vaôj
Dayme vòs,fenhor,hum, que efté remoto
De tal dilicia^oefta ocafiaój

E eu direy falío, o que vos digo,

Tomando lubre mim todo o caftigo,^

Jà naó ha hl João poílo em deíerto,

Que íeja ao Ceo^por caltor,taó aceyco
iNíem banquem naõ cometa diíconcertOf
í>l efla íorpeza bruta,& vil íugeyro.*

já uaô ha hi Hicronymo taõ certo,

Qucjcom pedra na mão ferindo o peyto,
Dá carne eftimulado,aj(Ii lhe diga,

Kão te chegues a mim,carne inimiga^

A culpa he dos parentes deícuydados,'
Que vendoa fem amp.>ro,& fem abrigo
Em tempo,que os mais ricos^& esforçados

Te/nendo a Ocos,fugiaõ íeu caftigo;

Huns para feus jardins determinados
Outros por onde o Ceo lhes folTe amigo,
A dey xarão tão.fó nefta Cidade,
Batalhando co a vil neceflídade.

Pcis^quem ouvcra ahi,que não cahira

Vendoíe em tal cítremo.em tal miícria^

Qual Arthemifa aqui não confcntira

Qual RomsnaSrfaroniajCuqual Valeria»

Equal Lucrécia fO;a,queiftovra,
Que não rendera o jugo à vjI matéria?

C^ual Thebana ThimcchiajOU linda Sara,

Lu qual mulher de Ul.lTcsfe negara?

Qud tora.aque fe vira tm ráo infeíla

Batalha,rurbulent3,& elpantofaj

Exercitando a moiterija.ôc mtfía..

Seu durooí?icio,brav3,&: ligDrcíà.

Q.ue Nympha ouvera ahi^que Dcoía Vefta

Bm virginal eAado poderofa,

!I?ue náo rendera a tudo o cafíoromej,

Pornáo morrer nas mãos dadura fome?
Ah valerofo eíprito,caíb he ifto,

Para fe dar perdão à fraca ovelha,

íSâo reja o perdão feu. feia de Chriftoi

Rimas dogrande Luh de Camões, I/JE

Poiselle a perdoar íios aconfel^ha.'

Aíll nos altos Ceos fejais bem quiflo,

E vos inchne Deos attenra orelha,

Que vos lembre,renhor,rcu defemparo,
Pòis fois dos pobres pay & amigo claro

Porifíb olhay,íenhor,o quanto importa
Corcaroccafiôescom fioagudOj
Porque não fe cortandOjabreíe porta

Dolaícivo defejoao Nauta rudo,

E,fc,como vos digOjCfta fe corta,

O lha ndo bem as leys do claro elludo,"

Será grandeza voíía muy fobida,

Defla real profapia produzida.

Qlhay.quetemjfenhorjhuma minina
Do auíentecoDforte,& filha fua,

Muytodefemparada,& pequenina.

Fora do natural,defpida,& nua.

Sede vòs,fenhor,agoada Pifcina*

A voíTo zelo tudo íc atribua,

Que^movendovos ellc,não duvido^
Que tudo a ella íeja concedido.

Epftela de Luh de Camões^

DUvidofa efperança,certo medo
Senhora de me não ouvir meus danos»

Fizerão que não fiz iílo mais cedo.

Mil remédios bufqucy bufquev enganos

Por incobrir o mal que me cauíais,

Temendo outra mór dor dos defenganos

Mai. tudo quanto fíZjfiz pordemais

Amor que como quer de mim ordena,

Nâo fofre que tal dor encubra mais,

A íeí vofíbjíenhora me condena

Niftomercemefazíea vôs ofFende

A culpa ao amor day.amim a penaj

Nâocuydeis,que minha alma fe defende

De couÍ3,de que vós fordes contente

Porque íò iíTo bufca,& iíío pretende,

Ditofa dor,a que por vós fe fentci

Ditoío,pois conheço cfta verdade.

Pêra nâoíer das minhas dcf contente.^

Com tudo,a não poder huma vontade

Tam pura,& tanto a medo cíFerecida,

Movf rvos de meu mal a piedade.*

Náo quero mais viverjnão quero vida,

Milhor me íerá morte,que dtfgofto,

A quem ta nrodcítjovtr fervida.

Banham fois minhas lagriraas meuroftoj^

Sofpire o coraçâo,í]ue treme,& arde,

Chorar,& fufpirar feja o meu gofto.

Não queyrao os meus fados,que me guarde

Yí De

fiMV
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172 Rimas do Grande

De fcntir nova dor,novo tormento,

Que finto muyto mais íentillo tarde,

Quifera des que tive entendimento,

Por ver, fe com firmeza vos movia,

Nào ter ccn outra coulaopenlamento,

Em vòs Guydar a noyte^em vòs o dia,

Porvòs ícntir prazerjpor vós trifteza,

Sem vóSjter para naim,que não vivia.

Mas nem por iíío haja inda em vós crueza,

Sofrefe mal num pcyco delicado.

Parece coufa contra a natureza.

O lhay,que em vivas chamas abrafado»

Por remedio,ícnhora,anre vós venho,

Bufcalo noutra parte hc efcufado.

Porque não vâl faber^força^ou engenho»

Pedras, palavas,ervas de virtude,

Contra o golpe d*amor,que n'alma tenho.

Se voííos olhos podem dar faude,

Se neíte grave mal me nlofoccorrera,

Dexmeme naorrer jàininguem me ajude»

Ditofos fáoostriítes,quando morrem
No c omeço dos dannos,que não íentem,

Quão vagarofas as triítezas correm*

Porem feasefperanças me não mentem»
Efpero defte conto mda fer fora

Quecruciasem vósnao íeconftntem.

Em fim a fim de tudo ifto he,fenhora^

Que fe me não valeis,tÍQhais percefto,

Quscedovircy aderradeyra hora,

Já que meu mal vos tenho dcícuberto, .

Avey demim dónão íejaiíloem fim

(Como diZím^dar vozes em deferro

Valeyme,que por vòs me perco a mim,

REDONDILHAS.

S
Óbolos rioSjqueváo

Por Babylonia me àchey
Onde Tentado chorey

As lembranças de Syâo,

E quanto nella paíTey,

AUi crio corrente

De meus olhos foy manado,
E tudo bem comparado,
Babylonia ao mal preíente,

Syâo ao tempo paífado.

Ali i lembranças contentes,

N^alma fereprefcntàrão,

E luinhas coufa» aufsntes,'

Se fizeráo tam prefentes.

Como íe nunqua pafTàráo.

Allideípois^de acoidado,

Luís de Cam§es\
Co roílo banhado cm agoa,

Defte íonho imaginando.
Vi que todo o bem paflado,

Nam hegofto,mas he magoa,
E vi,que todos os danos

Se caulaváo das mudanças,

C as mudanças dôs annos»

Onde vi quantos enganos

Faz o tempo ás cfperanças,

Alliviomayor bem,
Quão pouco eípaço^que dura»
O mal quão depreffa vem^
£ quão triíle eílado tem.

Quem íe fia da ventura.

Vi aquillo,que maisval,^

Queentáo íe entende melhor».

Quando mais perdido foti

Vi o bem fuccedcr mal,

E o mal muyto peor,

E vi com muyto trabalho,'

Comprar arrependimento.*

Vi nenhum contentamento»

£ veíome ami,que eípaiho

Triftes palayras ao vento.

Bem ião rios eílas agoas»

Com que banho eíle papel»

Bem parece fer cruel.

Variedade de magoas,

£ confuíão de Babel,

Como homcm^que por exemplo
Dos trancesjCm quefeachou,
Defpois que a guerra deyxou»

Pelas paredes do templo
Suas armas pendurou.*

Adi defpois que aíTentey^,

Que tudo o tempo gaitava

Da trilleza^que tomey,
í*4os lalgueyros pendurey

Osorgâosjcom que cantava,

Aquelle inftromento ledo,

Dcyxey da vida paíTada,

Dizendo^mufíca amada,

Deyxovos nefte arvoredo

Aa memoria confagrada.

Frauta minha, que tangendo

Osmontes fa/eis vir.

Para onde cftaveis^correndo,

£ as a^oas,que hião decendo
Tornavão logo a fnbir,

} à mais vos não ouvirão

Os tigres,que íèamanfavão»

£ as ovclhas»que paftavão

!

\
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Das ervas fe fartarão»

Que por vos ouvir deyxaváo.

Já nem fareis docemente

Em rofas tornar abrolhos,

Na ribeyra florecente,

Nem poreis freo á torrente^

E mais <e for dos meus olhos.

Não movereis a eípeíTura,

Nem podereis jâ trazer

Atraz vós a fontepma,

pois nam pudeltc mover

Dcfcoocertos da ventura.

Ficareis otferecida

Aa l^ama.queíemprevella^

Frauca de mim tam querida^

Porque mudandofea vida.

Se muJáo os goftos delia.

Acha a tenra mocidade

Prazeres tcomodados,

E logo a mayor idade

Jà lente por pouquidade

Aquelles goílos paflados.

Hum gofto,que hoje fe alcança,

Aa Hianhãa já o nam vejo,

AtVi nos traz a mudança

De efpcrança em eípcrançe,

Edcdefejoemde-ejo,,

Mas em vida tam elcaira,

Qucclpeíança íerà torte?

F< aquela de humana fortCi

Que quanto davida palia,

t rtá recitando a morte,

Masdcyxar nefta efpeílura

O canto da mocidade,

Naõcuydea gente tutura

Que íeráobra da idade,

O qu^ hc força da ventura.

Que a ideda,ttmpo,& efpanto

Lie ver quão ligcyro paíTe,

N unqua em mi pudérão tanto.

Que pofto que deyxo o canto,

A caufa delle deyxaffe.

Mas em tr iíkzas.St nojos

Em gofto.ôc contentamento,

Por Sol por neve, por Vv.nto^

Teràm premente a los ojos^

Por quien mucro tan contento

Orgãos^Sí frputa deyxava,

r>eípojo meu tam querido,

No falgueyro,que alli cftava,

Que para trofeo ficava,

De qucm^me tinha vencido.

dogrande Luisàe CamMs\
Mas lembranças da aflítyçâô.

Que allí cativo me tinha,

Me perguntarão entaõ.

Que era da mufica minha

Que eu ca ntava em Syâo:

Que foy daquelle cantar,

Das gentes tam celebrado.

Porque o deyxava de ufar.

Pois íempre ajuda a paííar.

Qualquer trabalho paíTado?

Cantão caminhante lédo>

No caminho t rabalhoío.

Por entre o cfpeço arvoredo,

E de noyte.temerofo

Cantando refrea o medo.

Canta o prezo docemente.

Os duros grilhões tocando.

Canta o íegador contente,

E otrabalhador cantando,

O trabalho menos fente.

Euqueeílas coutas fenti

N^almsde magoas tamchea.

Como dirà^rclpondi,

Quem tam alheo cftá dcfy.

Doce canto em terra alhea?

Como poderá cantar

Quem em choro banha o peytc?

Porque fe quem trabal har.

Canta por menos canfar.

Eu fó deftaníoí engcyto.

Que nam parece tazáo.

Nem feria couía idonia.

Por abrandar a payxaó,

Que cantafle em Babylonia

As cantigas de Syaõ,

Que quando a muyta gravcza

De íaudade quebrante

Efta vital toiíalezíj

Antes morta de tt ifteza.

Que por abrandala cante.

Que íe o fino peníam ento,

Sò na triíteza confifte,

Naõ tenho medo ac tormento,

Qiie morrer de purotrifte.

Que mayor contentamento?

Nem nafrauta cantarey

Oquepaílojík píHeyjà,

Nem menosocfcreverey.

Porque a pena canfarà,

Eeunam defcanfarey.

Que fc vida tam peqii ena.

St acrecenta em tcrta cftianha.
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i^leamoraíli ordena,
Razaõ he que canfe a pena
De cfcrever pena tamanha;'
Porém íepara aíTcntar,

O que fence o coração,

Apenajâ mecaníar,
3Mcim caníe para voar
A memoria em Syac.

Terra beraaventurada^
Se por algum movimento
Da alma me fores tirada,

Minha pena feja dada
A perpetuo efquecimento
Apena de/ledeftero,

Que eu mais defejo eVculpida,
Em pedra,ou em duro ferro^
Eíla nunqua íeja ouvida,
Emcaítigodc meucrro.

Efe eu cantar quiYcr,
Em Babyljniafugeyto
Hidruíalem fera rever.

A voz quando a mover
Se me congele no peyto:
Aminha língua íe apegue
A as fauces pois te perdi
Se emquanto tiver aíli

Houver tempo,em que te negue.
Ou quemeefqueça deti^
Mas ó tu terra de gloria

Se eu nunqua VI tua eflencía.
Como me lembras na aufencia.
Não me lembras na memoria.
Se nem na reminifcencia:
Que a alma he taboa raea
Que com a eícrita doutrina
Ceiefte,tanto imagina^
Que voa da própria cafa,
E íobe àpacria divina.

Namhe logoaláucadc
Das terras,onde nacco,
A carne,m38hedoCeo^
Daquella fanra cidade,
Donde i íta alma defcendeo;
E aquclla humana figura,
Quecà me pode altera'-,

Nam,he quem íe ha de bufcar,

Herayodafermofura,
Que íòfe deve de amar.
Que os olhos,&aluz,queaceâ

Ofogo.quecáíugeyta
Nam do Sol,mas d^ candcâj
Hefombradaquellaidéa,

'

grandeLuís de Camses]
Que cm Deos eílà mais perfeyta:
E os qne cà me cativaram.
São poderofos eíFeytos,

Que os corações tem fugeytos,
Sofiftas.quc ma enfináraõ
Mãos caminhos por direytos.

Deftes o mundo tyrano^
Me obriga comdeíatino^
A cantar ao /bm do dano,
Cantares de amor profano^
Por verfos de amor divino;
Mas cu luftrado co fanto
Rayonaterra de dor^
De confuroés,& de eípanto.
Como bey de cantar o canto.
Que fó íe dfve ao Senhor?

TòTiio pode o beneficio
Da graça^que dá íaude,
Que ordena,quc a vida mude»
E oque eu tomey por vicio.
Me faz grão para a virtude,
E faz,queefte natural

Amor,que tanto íe preza.
Suba da fombra ao real,

Da particular belleza,

Para a beleza geral.

Fique logo pendurada
A fraura,com que tangi
Oh Hierufalem fa grada,
E tome a lyra dourada^
ParaíÓTãntar de ti,

JSíam cativo,^ fcrrolhado
Na Babylonia infernal,

Mas dos vicios defatado,
Ecâ defta a ti levado.

Pátria minha natural,

E feeu mais dera cerviz
A mundanos accidentes,

Durosjtyranosjôc urgentes,
Rifqueíe quanto já fez
Do grão livro dos viventes,
Etomandojà na mão
A lyra íanta,& capaz
Doutra mais alta invenção,
Calefeeíla crinfuíão,

Canrcfe a viíaó de paz,

Ouçameo pa/l:or,& oRey,
Retumbe e(te acento fanto,
Movaíe no mundo efpanto.
Quedo quejà malcantey,
APaiinodiajà canto.

A vós íó me quero ir.

Senhoj;
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Senhor^Sí grão Capitão

Da alça torre de Syaó, \

Aa qual nam poflo íubír,

Se me vòs nãm daisa mao.
ÍS ograô dia fiDgular,

Que na lira o douto íom,

Kicrufalera celebrar, - ^

Lembray vos de caftigar

Os 1 uins rilhos de Edom,
AquellcStquc tintos váó

l\o pobre fangue ionocente^

Soberbos CO poder vaõ,

Arrazalos igualmente.

Conheçaõ^que humanos fa5

Ea quelle poder tam duro

Dos affcytos.com que venho,

Quecncendem aJma,& engenho

Ciiie jà me entrarão o muro
Do livre arbítrio que tenhoj

Eítes,que tem furioíos

Gritando vem a elcalarme^

Mãos efpiritos danoíbs.

Que querem como forçoíos,

lio alicerfe dertibarme.

Derribayosjfií^uem lòs.

De forças fracos,imbelles,

forque nam podemos dós.

Nem com ellesír a vós,

Nem ítm vós tiranos delles:

Nam baíta minha fraqueza»

Para metiardefeníaô.

Se vòs fanto Capitão,

Nefta minha fortaleza,

Nam puzerdts guarnição

E tu ócarne,que encantas

Filha de Babel tam fea»

Toda de miíeria ehea

Que mil vezes te levantas.

Contra quem te lenhorea;

Beato fo pôde ler.

Quem com a ajuda ceiefte

Que contra ti pervaleçer,

fc te vier a fazer

O mal,que lhe tu fizefíe.

Quem com dif iplina crua

Se fere mais,qu€ huma vez,

Cuja alma de vícios nua.

Faz nodas na earne fua,

Qye já a carne naJma fez.

E beato quem toroaC

Seus peníamentos rezentesi

E ena nafcendo os afagar.

grande Luís de Camdesi:

Por nam virem a parar

Em vícios graves,& urgentes,

Qiem com elles logo der

Na pedra do furor lantOj

E batendo os desfizer

Na pcdra,que veo a fer

Em fim cabeça do canto:

Quem k3go quando imagina

N os vícios da carne mà.
Os penlameotos declinai

A aquella carne divina,

Que na Cruz efteve já.

Quem do vil contentamento

Cá defte mundo vifivel,

Quanto ao homem for poílivel»

Pa0ar logo o entendimento

Para o mundo intelligivelj

Alli achará alegria

Em tudo perfeyta,6c chea

De tam íuave armonia,

;

Que nem por pouca rccrea,'

' Nem por fobcja en fafíia.

Alli verá ram profundo

Mifterio na fumma altezas

Que,vencida a natureza.

Os mores faufto» do mundo
Julgue por mayorbayxeza;

Oh tu divino a pofenro,

Minha pátria Hngular»

Sefòcom te imaginar.

Tanto fobe o entendimento.

Que fará fe em ti fe achar?

Ditoío quem fe parti

Para ti,tetra excellecte,

TamjuftOi& tam penitente»

Que defpois de ati fubir

Lá deícanle eternamente.

Carta a huma T>ama%

QUerendoefcrcver hum dia

O mal,que tanto cílimey»

CuydandojHO que poria.

Vi Araor^quemediziaj

Ercreve,que cu notarcy,

E como para feler

Nam hera hjftoria pequena,

A quedíímiquizfazer,

Das afãs tirou a pena

Com que me fez eícrever,

> E logo como a tirou.

Me diile,aviva os (efp ritos,

'

»7f
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17^ . Ritnas
Que pois em ceu favor fou,

Eltipena^que te dou^
Fará vOir tdus eícritos,

E dandome a padecer

TudOjO quequizjquepuzeíTe»
Pude em íim delle dizer

Que medcocom que eícreveíTe,

Q que me deo a eícrever.

Eu queelte engano entendi

Diflelhe ^quc efcrevcrey?

Reípondeo,dizendo afli:

Altos effíytos de ti,

E da quelia a quem te dey,

Ejáque te manifefto

Todas minhas eftranhezas,

Efcreve,pois que te prezas^

Milagre de hum claro géftoi

E de quem ouvio triftezas.

Ah fcnhorajcm quem fc apnra
A fé de meu penfamemento,
Efcuray,& ertay atento,

Que com voíTa fermofura.

Igual a amor meu tormentOi

L poílo que tam remota

Eílejais de me efcutar

,

Forme nam remediar,

Ouvi,que pois Amor nota.

Milagres fáo de notar.

Efcrevem vários authoreSj

Que junto da clara fonte

Do Ganges,os moradores
Vivem do cheyro das flores,

Que nacem naquelle monte,
Se os íentidos podem dar
Mantimento ao viver,

Nam he logo de eípantar^

Se cites vivem decheyrar.
Que viva eu íó de vos ver.

Huma arvore Te conhece,
Quen.i géialalegna.

E lia canto fe enrnftece,

Que como he noyceflorece,

E perde as flores de dia.

Eu queem vervosfinroopreço,
Qticem vofíávida confille.

Em avenHome entriftcço.

Porque fey, que nam mereço
A ploria á^ verme rrifte.

Huoi Rey de grande poder,
Ctnii veneno foy creado.

Porque fendo coílumado,

Nam lhe pudefleem pecer,

do Grande Luis de Camêes.
Se defpois Ihefofle da^Jo.

Eu,quecriey de pequena

A vifta a quanto padece,

Deita íorre me acontece.

Que nam me faz mal a penai ^

Senam quando me fallece.

Quem dl doença Real,

De longe enfermo íe ícntc^

Por legredo natural.

Fica íaó vendo íòraentc

Hum volátil animal.

Do mal,que Amor em mi cria^

Quando aquella Finix veyo,

Saó de todo ficaria^

Mas ficame hydropefia,-

Que quanto roais^mais defejo.

Dabibora he vcrdadeyro,
^ Se a conforte vay bofcar.

Que em íe querendo juntar,

Deyxa a peçonha primeyro.
Porque lhe impede o gerar:

Afli quando me aprefento

Avoíla vifla inhumana.
Apeçonhado tormento
Deyxo a parte^porquedai»

Tamanho contentamento.

Querendo amor íuftcntarfe,'

Fez huma vontade efquiva.

De huma eftatuíi namorarfe

Deípois por manifeftarfc.

Conyerteoaem mulher viv?».'

De quem me irey queyxando
Ou quem direy,que me engana,

Sc vou figmdo^& bufcando

Huma imagem,que de humana
Em pedra fevay tornando?

De huma fonte fe fabia,

Da qual certo íe provava.

Que quem íobre ella jurava,

Se fallidade dizia,

Dos olhos logo cegava, ^ „5jj;

Vós que minha liberdade^

Senhora tyranizais,

Injuflamente mandais.
Quando vos fallo verdade,'

Que vos nam poífa ver mais.

Da palma fe efcreve^Sí canta

Ser tam dura,& tamforçofa.

Que pefo nam a quebranta.

Mas anres de prcfunçofa.

Com ella mais fe levanta,

Co pezo do mal,que dais.

A



Rimas
Aconílancia,qt3eem mi vejo^

Nara íomcnce ma dobrais.

Mas dobraíe meu deíejo.

Com que entam vos quero mais.

Se alguém os olhos quizer

As andorinhas qiiebrar.

Logo a inãy,fero íe deter,

Huma erva lhe vay buícar.

Que lhes faz outros naccr,

£u que os olhos tenho atento

Nos voflbSjque eftrellas láo,

CcgaÕíe os do entendimento.

Mas nacemme os da razão, _
De folgar com meu tormento.

Lâ para onde o Sol íac^

Delcubrimos navegando

Hum novo rio admirando.

Que o lenho que nelle cac.

Em pedra íe vay tornando^

IMam fe erpantem difto as gentes:

Mais razão ferá,que cfpante

Hum coração tam poífante.

Que com lagrimas ardentes»

Se converte em diamante.

Pôde hum mudo nadador

Na hnhaj& cana influir

Tam venenofo vigor.

Que faz mais nam fe bulir

O braço do pefcador.

Se começáo de beber

Defte veneno excellentc.

Meus olhos fem fe deter

Não fe fabem mais mover
A nada que fe aprefente»

Iftofao claros fmais

Do muyto que cm mi podcisj

Nem podeis deíejar mais.

Que fe vervos defcjais»

Em mi claro vos vereis,

E quereis vcr^a que fim^

Em mi tanto bem íe poz,

Porque quiz amoraílim^

Que por vos verdes a vós
Também me viíTeis a mim.
Dos males,queme ordenais.

Que inda cenho por pequenos,

Sabey íe mos cícutais.

Que já náo fey dizer mais,

Nem vós podeis fabcr menos,

Masjàqueatanto tormento,

Não íe acha,quem refifta

Eu fenhora me contento,

III. Par t.

àogrande Luisâe Camões.

Deterdcs ir.eu lofrrmento.

For alvo de vofla viíla.

Quantos contrários confente

Amor por mais padtcer,

Qjie aquella vifta cxcellente,

Que me faz viver contente.

Me faça tam trifte fer

.

Masdouefte entendimeno
Ao mal,que tanto me oíFendc,

Como na vella fe entendcj

Que fe íe apaga CO vento,

Co mefmo vento fe acende.

Experimentoufc algum hora^

D'ave,que chamão Camão^
Que íe da ca(a,onde mora,

Vé adultera a fenhora,

Morre de pura payxio,

Á dor he tam fem medida,

Que remédio lhe não vai»

Mas ó ditofo animal.

Que pôde perder a vida.

Quando vé tamanho mal!

Nos goftos de vos quercc

Eftava agora enlevado,

Senàm fora falteado

Das lembranças de temer.

Ser por outrem defamado.

Eftas íufpeytas tam frias.

Com que o peníamento íonfia»

São aíli como as Harpias,

Que as mais doces iguarias

Viao converter em peçonha,

Fazme eíle mal infinito,

Nam poder j i mais dizer.

Por não vir a corromper

Os goílos^quc tenho efcrito,

Cos males que hey de efcrevcr.

Não qucro,que íe apregoe

Mal tanto para encubrir, *

Porque em quanto aqui fe ouvir,

Nenhuma outra coufa foe.

Que a gloria de yos fct vir

Outras,

Dama de cftranho primor.

Se vos for .

Pcfada minha firmeza,

Olhaynáome deistrifteza.

Porque a converto em amor,

Efecuydais,

De me matar.quando ufaiV

z-
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*7S Rhnas do
DcerqtiiVança,

Irey tomar por vingança

Amarvoscada ?e2 niais.

Porém voíío penrarnsoto
Comoizento, .

Seguirá lua tenção

Crendo, que em tanta a ffeyção
Naõ aja acrecentaaaento*

ISáocreais,

Que dcfta arte vos façais

Invencível,

Que amor íobre oitnpofliveU

Aa30Ílra,que pôde mais.

Mas j à da tençáojque íigOj

Medefdigo,
Que fe ha canto poder nellc

Também vòs podeis mais q«e,cll»-

Nefte mal.que uíaiséomígo* .

Mas íe for

O voflb poder mayor,
Anrre nóç.

Quem podará mais que vós»

Sé vós podeis mais que Amor?
Defpois que dama vos vi^

Entendij

Que perdera Amor íeu preço,

Pois o favor,que Ihs eu peço^
Vos pede elle para fi»

Nem duvido, '

Qne não pòds de íentido
Reílftir, ; V. -;

Pois em vez de vo^ ferir,

Ficou de vos ver f;.rido,

Mas pois voíTaviftahe tal

Esn meu mal,

Que poíTo de vós querer?
Que mal poderey valer,

Onde o meímo mal Aaior nâo vai

Se atentar,
.

Nenhum beffl poíioefpcraf^ :>í,'o rn

E oxalá, ^v--':

Qíevosa'embrííre (à, .íi «nc
Se quer para me niarar.

Mas nem com iftocrcaÍK,

Que façais

Meus fcrviços mais pequenosjjn ,l.

Porque eu quando eTpero menoí,
Sab 7,que encam quero mais
Nada efpero,

Mí»s de mi,cre:íe elle fero,

Que cm fer vnflo^

Vos quero tudo,o que poflTo,

grande Luís de Camõe s^ '

E nâo poíTo quanto quero.

Só por efta fantaíia

Merecia
De meus males algum fruto,

E não era certo muyto
Parao muyto,que queria

Demaneyra,
Que nam he na derradeyra

Grande cfpanto,

Que queajjdama vos qucrranto
Que outro tanto de vòs queria,

^ hamas fufpeytas^

Sufpeytas,que me quereis
Que eu vos quero dar lug ar,

. Que de cercas raemâtcis^

Se acauíàjde que naceig,

' yosquizcíTeconfeírar.

Que de nam lhe achar difculpaj
A grande magoa paliada.

Me tem a alma iam canfada
Que fe me confeffa a culpa,

Telahey por deículpada.

Ora vede que perigos

Tem cercado o coração,.

Que no meyo da opreflaõ^

A feus próprios inimigos
' Vay pedir a de fenfáo.

Que fufpeytas eu bem fcy.

Coíbo fe claro vos vi ffe.

Que he certo,o que já cuydcy.
Que nunqua mal fufpeytey,

Que certo me nam íahilTe

Mas queria efta certeza

Daque!la,que me atormenta.

Porque em tamanha cftreytcza

Ver que diífo fe contenta,

He defcanfo da trifteza.

Porque íe efta íó verdade
Me conftílâ limpa Sc nua,

De cautela, Sc falfidade,

Nam pode a minha vontade
Difconforixie íer da íua.

Por fegipdo namorada
H certo efl^ar conhecido.

Que o msl de fer engeytado.
Mais atormenta fabidoj

Milvc2es,que íufpeytado.

Mas eu íójcm quem fc ordeaa
Novo modo de querella

De modo da dor pequena»

:VeQht



Rimas âo
Venho a achar ha mayor pena
O rcfrrgerio para dta.

Jàilas irfis me ioflamey^

N as tiíigançaí^T|os furores.

C^ejidouplimaginey,

^Êfá n>AÍs doudojurey
VJ3>èarráfícar,d,alma os amores,

J à determiney mudarme
Fará outra parte com ira,

Deípois vim a concertarme,

Queera bom certificartne,

Ko que moftrava a mentira.

Mas defpois já de canUdas
As fúrias do inaaginar^

Vinha cm fim arebentar

Em lagrimas magoadas^
E bem para noagosir,

E deyxandofe vencer

Os meus fingidos enganos,

De tam claros defenganos,

Nam polTo menos fazer^

Que contentarmc cos danos,

Epedifique me tiraíTero,

Efte mal de luípeytarj

Que me vejo atormentar,

Indaque meconfeffaíTem,

Quanto me pôde matar.

Olhay bem fe me trazeis»

Senhora porto no fim

Pois neílc eftado^a que vim^_

Para que vôs confeífeis.

Se daó os tratos a mim, , «íònsi omiit aCÍ

Mas para que tudo poíTa -

Annor,que tudo encaminha, hjí». . .^- ^í
Tal juftiça lhe convinha,

Porque da culpa,que hevofla

Venha a fer a morte minha.

Juftiça tão mal olhada,

Olhay,com que cor fe doura,

Que quero ao fim da jornada, ri nriíjn f)CÍ

Que vòs fejais confeííada, ftni^m bs7 eG
Para que cu feja,o que moura, hjoDYol 0âí4

Poisconfeflarvosjà agora^T^r / í uup
Inda que tenho temor,

Que nem netta ultima hora
Me ha de perdoar Amor,
VolTos pccadosifenhòra,

E aífi vou defcfperado.

Porque eftes faó os eoílumes -^xi h,^u ^.. í

D^amor.que he mal em pregado

Do qual vou já condenado

Ao inferno de ciúmes.

SiZ-IlI.part.

'att-a*?!. Vv

lí-df-goilri/

'iOÍlâ<.í

"aoinEurjoU

Luís deCamõesl 17^

Laberinto queyyianãofe ào mundo.
Corre íem vella,& fem leme

O tempo defordenado.

De hum grande vento levado,

O que perigo não teme^

He de pouco cxprimcntado.

As rédeas trazem na mão,
Os que rédeas nam tiveráo,

VeíKio quanto mal fizeráo

A cobiça,StambiçãOj

Disfraçados fe acolherão,

A nao^que fe vay perder,

Dcftrue mil efpcranças.

Vejo o mao,que vem a ter,

Vejo perigos correr.

Quem náocuyda,que ha mudanças.
Os que nunqua em fella andarão.

Na íella pòftos fe vem, v^>.
De fazer mal não deyxàrão.

De demónio habito tem,
Os que ojufto profanarão:

Que poderá vir a fer

O mal nunqua refreado?.

Anda por certo^enganado

Aqueilc.que quer valer.

Levando o caminho errado.

He para os bons coofufaó.

Ver q uc os mãos pervalecéraõ, .

Que poftofc defiverãof.Ti ú.y\ liy a

Com eíla fi mulação.
Sempre caíligos tiver âo, -n-Al
IM ão porque governe o leme
Em mârenvolto,& turbado.

Que tem feu rumo mudado,
Se perece grita,& geme

.

Em tempo deíordenado.

Terem jufto galardão,

E dor dos que merecerão.

Sempre caftigos tivério

Sem nenhuma redcmpçâo,
Pollo que íe detivcraô. ,

Na tormenta fe vier

Defefpetena bonança,

Quem manhas nam íaòe ter.

Sem qtie lhe valha gemer^
Verá falíara balança; t^Si!^ vntjs'^ y.wwA
Os que nunqua.trabalharão.

Tendo o que lhe não convém.
Se ao innocentc enganarão,

f
, D"p-ío*7

Perderão o etcrr^o bení ; cá ivci.qsrrit.il 2 oílo"

'

Se domai não íc apartáráOiS^ íXm-^ ^hm loi
Z i CON3
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<l^ cv^imas do grande Luis de CámÕèsl

^^i^rrr,^^ ^ Sc tiovas VOS eD^anafãO.'
CONVITE QPE^FBZ NA ÍNDIA Quetrovas vcsdefenganem.

"

V òs tereis ifto por tacha^

Converter tudo em trovar^

Pois íc me virdes zombar,
Nam cuydciSjrenhorjque he cacha.

a certos Fidalgos,

Âfrimeyraiguariafojpojfa a Vafcode
AtaidCxà-disíiai

Se nam quereis padecer;,': .^í?

Humanou duas horaS triftes

Sabeis que haveis de fazer?

Bolverospordoven ftesj

Que aqui nam ha que comer
fe porto que aqui leais,

Trcvinha,que vosenlea

Corrido nam ellejaisj

Porque porque maiSjCOrrais, .

'

Náo eis.de alcançar, a cea. '
'

.';. ^ ,,,-',) -

jSfegunda a TJ.Franclfeo d*Ahwyda,

Heliogabalo zombava
Daspeíloas convidada?, , ci.;j|^o :;;.^ X)
Ede forte as enganava, -Í7 '.-^íl-ofi ': f)

Queasiguarias,quedâva-''^? cij-príun '- • r>

Vinhão nos pratos pintadas oDioq
Náo temais tal trav^iluraí r r> .'ij.alísupA

Pois já náo pódefer nova^:!: íítiíí-j o cb>is /í-Í

Porque a cea eftàfcgura 'Azo sisq AK
De vos nam virempinfuraj -jcr;:»;;? jpi-jV"

Mas hade vir toda emorova» q'j:jp

Ateneyrà a Eyt br da Sii^ta,

Que aqui nam ha que cachar*

Refronde Jaão Lopes.

Pelar ora nam de fam,

Eujuro pelo Ceo bento,

Se de de comer oam me daõ,

Que eu nam íòu Cameleãô?
Que mehey de manter no vento,^

/ «IO

f

oíloq mfi/

Reffonde o Autor,

Scnhor,nam vos agafteis^

Porque Deos vos proverá,

E femais íáber quereis/! tO ; •;

Nas cortas deftc lereis.

As iguanas,queha.

Vira O fapei_,qtte dizia ojft,

r"^/í^BlbiíJ0:>"5m 3Upí'

Tendes nem miga1h7iaíradfi^:| jrn oin

3fniô3n3jnoo

Coufa nenhuma de molho,

E nada feytoem empada,
E vf;ntodetigelada.

Picar no dente em remolhdf

De fumo tendes taíTalhos,

jupMj.j <;M Avedapena,queíente :'

Cea^nãoa papatetii '^« líIovnsT fP -njí Quem da fome anda doente
Com tudo.porquej^am minta^ : uàl m^^ ^\iC) Bocejar de vinho,&dâlhos.
Para bfbsr achareis, 3^3^? '-ii^sin;^ a^^iaq aá Manjar em branco excclknte.

J Yfirfí^-

1. /u.

Não Caparica, mas.tibtai 'ttobb oqfis>í rnJá

E mil coiifiS,que papeis;' 7 o\\\i\ om^íT
E vòs torceis ofocioàá . ; n 'jjjp ?oò lob 3
Com efta amfibolog<ití - -/h -icn^íH-y •jiqm^ô
Pois fabcy.quea poefia -'isb n fimuííntjíi rrrsg

Vos dà aqui nnti po vinho^jaFj ^laupojlo^l
E papeis por iguaria. t;:7 -j) cínafínoí eH

/f quarta a JoaoLofés Leytão^a quem oj^
torfez hum moif^^que vay aáiante,fxM€
huma peça de cacha

,
que dto a humkr.^j'

. .^ maDamcié C)

Porqueosquevosoonvidàciojo.ifiiofc-íS
Voflo eftamago não danem.i-«J5 o nèi^hf^^
PorjuftacaufacsdenárãOj jIosu lumob^á

.?;ilui I::T

^ derradeyra a Francifco de McíUí

De hum hon3em,queteveo ceíDOJOp
Da vea maravilhofa, íiítrur,-» gicial góvjoO
Não foy coufa duvidoíaj; ^cjil n-j 3up ête^Í

Que fe lhe tornava em metro, 1 1^:103 8lo*l

Oquehiaadizerem profa. ' .)-»opRbn|

De mi vos quero affirciar 1 man cuU
Que faça coufas mais noras, , j^bprf.lvl

De quanto podeis cuydaT». ,),?ob*J3q ?o''q/j

E efta cea,que he manjar, uov íEib Ji

Vos faça na boca em tioras,

' uovis

.!3fnoh ob omaini . .."^



Rimas ào grande LuUdeCamSef:

Na Indiano Vifõrey^coí^ ú mot€ adiante.

Conde.cujo illuftrepeyto

Merece nome de Rey,
'

>»& «»:.

Do qual nnuyto certo leyj ^fn ti

Que lhe fica fendo eftreyto- •'« ^ íf«

O cargo de Víforrey. ' «^í ín^n us

Sérvircieívos de ocuparmêí^'>'Jr'

Tanto contra meu planeta, *i6 «kís

Náo foy fenaõ azas darmci '

Com asquaes vou a queymarmef -

Como o faz a borboleta .'•í;ir

Efe eu apena tornar^

Que tam mal cortada tenho^

Será para celebrar

• VoíTo valor íingularj

Dino de mais alto engenho.

Que fe o meu vos cclebraíTc ofioo

IvleceíTariome feria,

Que os olhos d* Águia tomaíTe,

Sò para que nam cegafle

No foi de voffa valia.

VoíTosfeytos fublimados.

Nas armas dignos de gloria, ^^'àt^V

São no mundo tam foados,

Queemvós de voíTos paíTadps,

Se refufcita a memoria,

Poisaquelle animo eílranho.

Pronto para todo eíFeyto,

Efpanta todo o conceytôi

Como coração tamanho
Vos pôde caber no peyto?

A clemenciajqué aííerena

Coração tam fingular, -• '

Se eu niflfo puzeffe a penn,

Seria encerrar o mar
Em cova muyto pcqtiena, - -

Bem bâftajfenhor,^ue agora

Vos firvais de mcóCtipari -' ft?oprn no
Que aíli fareis aparaíf -'D

A pena,coni que algurft hora, '-^ ^í-* ííílív & A
Vòs vereis àoCeo voar. - -'Jí^cãíS^íí" -cJ

Aíli vos irey louvan<lo;'^ •Wa^m^ap aO

'Vos a mi do chaó erguendo^
;
P TEOqt^issai i

Ambos omundoeíparitando,'^'^'^ aupeit '

Vòs com aefpada cõrtàhdt»^ t-fíOÍ cn t

Eu com apena efcrèví

\ > d^íOVOíi»:) J"

:.oq m •;'/'

Mote^quelhe mandou o VifoYréyi^àrÀWefa»
zer bumas Voltas»

O Autor.
^^s-^D

Muytófoumeu inimigo.

Pois que não tiro de mi
CuydadosjCom que naci,

Que põem a vida em
Oxalá,que fora afli.

:^ -:

Viver cu fendo mortal^ "-^'^

'

De cuydados rodeado^^^ '.^^

Parece meu natural,

Que a peçonha nam faz ittaí,

A quem foy ncUa criado.

Tanto fou roeu inicaigo*

Que por não tirar de mi
Cuydados com quenaci
Porey a vida em perigoj :í

^'"

Oxalá que foraaífi ' ^ '^

Tanro vim acrecentár

Cuydados,que nunqua amanfaõ,
Em quanto a vida durarj' '" ';/'-.

'

Quecanfojà dccuydar^ ^T*^.^

Como cuydados nam caHí^S.

Seeftescuydados,que di^o,

Déflem fim ami,&-afi,' ~,'

Fanão pazes comigo, «^'íí"^

Que por a vida em perigíy,

O bom fora para mi.

w. kWíi\',\ l-v
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•r>i'^&^

Ahuma damáique lhe nèandoufedir algumas
• obrasfuás» -^i ' '

Senhora.fe eu alcari^çyírfe^S''^ -« ^np rriorj

No tempo^que ler quereis.

Que a dita dos meus papeis.

Pela minha fe trocaflc, -
-

E por ver
•^'^^"•

Tudo o que poflb efcrêvéri

Em mais breve telaçSo,

Indo euaondeelles vão,

Pormifó quizeíleis ler;

Defpois de ver hum cuidado
Tam Gontente de íeu maf»*'^

'

;

Vereis o nataral;,^'' ;jí>rnf
' ;

Doqueaqui vcdeá piflítá^Ô/ '
'' '^^'"-' ' '

Queoprefeyto ;

"

Araorjdequefoufogeyto,,

Vereis afpcro,& cruel, ..mouo-

Aqui

'; Ou ?».'=< T
DJ3fno ,.
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^}? : Rimas do Grande
Mquicom tinti^U papel.
Em ííiicom Tangue no peyto.
Que hum continuo imaginar

NaquiíJo,que Amor ordena,
He pena.que emfim por pena
Senam pode declarar;

Que fe eu levo

Dentro n^^lma quanto devo
Detresladarem papei?,

Vede,que nítelhor lereis

Seamíjfc aquiilo.que eícrevo?

A huma fenhora^ aquém derão hum pedaço
de (itimamarello, .. -/..rr

Se derivais da verdade ,i,fj

Efta palavra,rò/w,
. ^.^'^

Achareis fem falfidade, I^^-r

Qije após o fim temo tim "j^q

Que tine em toda a cidade. ^^
Bem vejo,quc me entendeis, 5^^^^.^ g^J^oíi
Mas porque natn faile em vão, '^'

Sabey,queae()anaçáo,
Iji,^-.;

Tanto que o fi concedeis, v,r. -=,1,

O tim logo eílá na mão.
E quem da Fama fe arreda,,

Qiie tudo vay deíeubrir^j^^.j^^

Deve íempredè fugir ^ ,^^,
pefítins,porquedafeda,,^^.|,^,.,

. ., ^ ^

Seu natural he rugir. . -n^, ,^^ ,,.,.,,'^

Mas pano fi'io,& ddgado^^ ,tiy slóq sup
QiiaUrax,,& outros aííi,

, sl.qnoirÀodO
Dura,aqucnta,&hecallado,
-Amoroío,& dà de fi, ;,'.-, ^
Maísque fitimjnem brocado.

Maseftes.que fedas faô^
Com quefecnginâomil damas, "-v.An"^?
Mais ufa tomaõ.doquedáo, ^^r^oqm.í oW
l^roraetem.mas nam darão, . .;/-.-» - -O
Senam nodas para as.Famas»
E íe nam me quereis crcr^ i^VTOqíí
Ou tomais outro caminho„Tloqy„p ooLuT
Por exemplo o pod.is^er»:j„3v3Kl

.,ir,n:- -
Quando la virdes ard<;r '

íí, .«,,

A cafad'algum vizinho.
Oh feminina fioiprcza, ^^^ 5i,',j.

Donde cftão culpas a pares,
Que por hum dom de nobreza,
Deyxão dÓLS da natureza,
Maisa!tos,& fingulares:

Hum dom,que anda enxertado
,

LuisdeCâmoesl
Fallo como exprímentadoí
Que fitim deita fcyçáo, í.í^víí

tu tenho muyto cortado.

Dizeymme,qoe era amarelo,
E quem aífi o quizdar, njon rjT^M
Só para me Deos vingar,

Se vem á maõ amarelo^

O que eu nam poíío cuydar.
Porque quem fabe viver
Por eftas artes manhqfas,
Ifto bem pôde nam fer

Dà a mininas J^rmofas,

Somente pelas fazer.

Quem vos iftodizjfenhora.

Sérvio nas voíl^s armadas
Mu yto,mas anda jà fora,

E pôde fer que inda agora
Trás abertas as frechadas,

E pofto que disfavòres

Otiráodeíervidor,

Quervos ventura melhor,
Que dos antigos araorci,

Inda lhe fica efte amor.

r:^

•(if»rn ^

bo3 ^lí^c 'in

Nonome,S; nas obras nam,> ..'

Tl
:,1

jí huafenhora rezandopor humascont^
,"nbfi;o<

Pcçovos,quc me digais

As oraçóes,que rezaftes.

Se fáo pelos,que mataftes,

Se por vós,que eífi matais?
Sefaõ porvoSjfaõ perdidas,

Que qual ícrá ao ração.

Que feja íatisfaçaój

Senhora^de tantas vidas?

Quefe vedes quanto vem (

Afôvida vos pedir

Conio vos hà Deos de ouvir,; -j8-{Tí-)f,3 rv.^g
Sevos nam ouvis ninguém? íj

Nam podeis íer perdoada
Com mãos a matar tam prontas.
Que íe numa trazeis contas,

Na outra trazeis eípad^i. {íioVt
Sc dezeis,que encomendando ?pji,v «õV

Os que mataítes andais,

Se re2ais,por quem matais,
Para que matais rezando?
Que fe na força do or-ar

Levantais as mãos aos Ceos,
;

Nam as ergueis para Deos,
Ergueylas para matar,
E quando os olhos cerraisi

Toda enlevada na fc,

Çcrraófc



Rimas do grànS
Cerraõfe os de quem vosve.

Para nunqua verem mais

Pois íe aííi forem irarados

Os que vos vem qu^odo orais,

Elias horas,que rezais,

Sa6 íis horas dos fiDâdos.

Pois logo fe íois lervida.

Que tantos mortos nam íejão,

Is ara rezeis onde vos vejão,

Ou vede para dar vida.

Oille quereis efcufar

Eítes maleSjque cauíaftey,

Re fucuay^quem m&xaftes

Nam tercis^por quem rezar,

A huma "Dama quç Ihedeohmta^ena.

Sen'alma,S: no penfamenlOí .,

Por voíÍQ me manifcfto^frj n< ..frv.íè

Nam me peia do queíento,

Qijcíenam fofrer tormento,

Eaço offínfa a vo0b gefto.

E pois quanto Amor prdcna»

E quanto efta alnaa defeja^

Tudo á morte me, condena,

Nam quero íenam que le;a jg sn .

ludo pena,peaa,pcna* nqm;

jí huma ^ama ; que I&eckame^i^ara fim
' iíb^sã ''C n-jf.toq fíi uri -'.rX

Sem olhos vi o mal claro,

Que dos olhos fe feguio: -uiui;;

Pois cara fem olhos vio . ^^-tu

01hos,que lhe cuftão caro,

Deoihosnam faço mençáOjajgiiíTjOiyov i
Pois quereis que oihos nam íèjâa,^fí ^^^-^

Vcndovos olhos fobejáo, > :-.';q m3íj

Nam vos vendo olhôsnantíâô""* •

^ifparates na Inata,

Efte mundo es el cair, ino,

Adoây duzrentos vác s,

O per onde bõs,& maos^

Todos fomes delmerifjo.

Mas CS mãos íaó de teofj

Oucdefquemudaõa cor,

Chamaó log:o a El Rey compadre,

E em fim dexaldos mi madre^

Qijefenopretem hum f?bor,

De quem torto iiaçe,tarde fe cn4ircyta

l^h\de Catnfíes,, 1S3
Dtyxay a humjquf fe abone.

Diz logo de íB u yío íengo,

VillaSjycaiiillostcngo,

Todos a mi mandar (one,

Entaõ eu,que eílou de molho

Com alagriir,a no olho.

Pelo V ir ar(^do envés

DigolhCjtu ex illiscSj

E ponflo nam te olho.

Pois honra,& proveytonaõ Cabem num faço

Vereis huBSj,qtie no Teu feyo^

Cuydaô,quc trazem Paris,

E querem comdous ceytis.

Vender anca pelomeyo.

Vereis roancebinhodearte

Com eípada tm talabarte,

Nam haroais Italiano:

A efte direis,meu manoj

Vós íois galaute,que farte,

Ivlas paDí y vino anda el camino, que
no moço.garrido,

Outios cm cada teatro»

For cíficio lhe ouvireis,

Que íe mataràn con três,

Y lomifmo haran con quatro:

Frezaófe de dar repoftas.

Com palavras bem compelias,

Mas fe lhe meteis a m^Oy
Na paz mofttaõ coração.

Na guera moílraõ as coftas.

Forque aqu i torce a porca o rabo.

Outros ve^o por ahij

A que fe acS^a mal o fundo,

Que andaõ ensmendandoo munido^

E nam fe emn^endaó afij

Eftesrefpondem a quem
Delles nam entende bem,
E! dolorjque eílà^ fecretc.

Mas potèm quem for difcreto,

Reípondcrlheha muyto bem,

Aíli entrou o nnundo,aíri hade fahir '

Achareis rafeyro vclho.

Que fe quer vender por galgo,

Díz queodinheyrohc fidalgo.

Que o íangue toco he vermelho,

Sc elle mais altoo diflera,

Efte pelote pu?tra,

Que ofcu echo lhe refpondaj

Que íu padre era de Ronda,
Yfu madre de Antequcra» ,.,

E quercubrir oCeocuma joeyra,V--n^

Fraldas largasjgraveaípcyto

li!
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Para íffnador Romano,
Oh que grandiflimo engano^
Que MomoiheabhííeOpcyto»
Conciencia,que fobeja,

Siío,com queo mundo reja

Maaíiájo outro que fi

Mas queloboeílàemti.
Metido em pele deoyeja,
E íabemno poucos.

Guardayvos de huns meus ftnhores

QueaindacomprãOjôc vendem^
Huns,que hc cerco^qua deícendcm
Da geração de paílores;

Moftraõ fevos bós amigos
Mas íe vos vem era perigos,

Efcarráovos nas paredes.

Que de fora dormiredcs,

Irmão,quehc tempo de figos.

Porque de rabo de porco uunqua bÔ virote
Que direis de huns,que as entranhas

Lheeftaõ ardendoem cobiça,

E fc tem mando,ajuftiça

Fazem de tcas de aranhas.*

Com íuas hypocrefías»

Que íaõ de voíTas eípias •

Para os pequenos huns Neros,
Para os grandes tudo feros:

Pois tu ,parvo,nam íabias,

Quelà vaõleys onde querem cruzados? ^^

'

Mas tornando ahuns enfadonhos,
Cujas coufas faó notórias,

Huns,quecontaó milhiftorias.

Mais defmanchadâs,que fonhos,
Huns mais parvos,que ?amboas,
Qiieeftudaõ palavras boas,
A que ignorância os atiça,

Eftes paguem por Juftiça,

Querem morto mil peíloas.

Por vida dd quanto quero.

Aonde ticnen las mentes
Huns fccretos trovadores^.a/m u uo
Que fazem cartas ds amore?, '

Dequc ficaõ muy ontentes,

Nanrí qujrem fahir á praça
Trazem trova por negaçi,
Efelhe gabais,que he boa.
Diz,que he de certa peíToa:

Hora que quereis que faça,

Se natn irmc por eíTe mundo?
O tu.como me atarracas,

EfcudcyrodcSoUa,
Com bocais de fidalguia,

Rimas dogmtde Luis de CamSes:

Trazido quaíl com vacas,

Importuno a importunar,

Morto pordefenterrar

Parentes,quecheyraójà,

Voto a tal,que me fará

Hum deites nunqua fallar

Mais com viva alma.

Huns,qne fallaõjmuyfo vi,

De que quizera fugir,

Huns^que enfim ícrafefentir,

ilndaõ faltando entre fi:

Poríioíos íem razio,

£ deíque tomaõ aniaõ^

Fallaõ femneceOidadc,

E íe algum hora he verdade,

Devefcrna confiíTaõj

Porque quem nam mente,

Jà me entendeis.

Oh vós,quem qucr,que me Icrdci
Que haveis de fer avifado.

Que dizeis ao namorado.
Que caça vento com redes?

Jura por vida da dama.
Falia configo na cama,
PaíTca de DOyte,& elcarra.

Por falfete na guitarra

Pocm íempre,viva quem ama;
Porque calça a fcu piopofito,

MasdcyxemoSjfc quizerdcs,

Por hum pouco as tra veíTuras,

Porque entre quatro maduras
Leveis também cinco verdes.

Deytemonos mais ao mar,
E íe algum fe recear,

Pafle trcSjOu quatro trovas,

E vós tomais cores novas?
Mas nam he para efpantar.

Que quem porcos ha menos.
Em cada moura lhe roncão.

Oh vòs,que fois íecretarios

Dasconcicncias Reais,

Qije entre os homens cftais

Purícnhores ordinários:

Porque nam pondes hum frco
Ao roubar

, que vay fem meo,
Debayxo de bom governo?
Pois hum pedaço de inferno,

PorpoucodinheyroalheOj í

Se vende a MourOj& a |udeu
Porque amante sffeyçoada

Sempre à Real dinidade.

Vos faz julgar por bondade

fuíi.9



Uhnas dõ grande Lnts de Camhs,
\ malicia deíciílpada?

Vlove apreíençã Real
-íuma affeyçáo natural,

^ue logo inclina ao juiz

\ feu favor,& nam diz

ium rifaõ tnuyro geral,
; .

^e o Abbadedonde cantajdahi janta,

E vòí baylais a elTc lo m,
*or \So gentis paftoreSj

/^os chama a vòs mercadoresi

iuni,que fó foy paftor bom

1JoãoLopes LeytãOifobre humapeça de ca*

cba, que mandou a huma "Damajque fe

íhefazia donzella.

Mote.

^
Se voíTa dama vos dá,

'udo quanto vós quizefteSt

>izey, para que lhe déftes,

> que vos ella fez jâ?

sndo os reftos envidados^

vòs de cachas mil contos,

ibeis com quaõ poucos pontos,
jue olhos achaftes quebrados:
e o que tem iflbvoíidáj

"ós muy bem lho mefeceftes,

orque íe a cacha lhe déftes

inhavola feyta jà,

^Dona Francifca de ^ragao^que lhe man-
dou glofar efta regra.

íasforèmaquecuydados.
Tanto mayores tormentos
oraõ fempre,osque fofri,

'aquillo,que cabe em vai,

[ueoam íey,quepenfamcnroSi
ío os para que nacf*

[uando vejo eíle meu peyto
perigos arrifcados.

iclinado,bcín fufpeyto,

^e a cuydados fou fugeytOé

ias porém a que cuydados.?

yÍ0 tnefmo.

Que vindes em mim bufcar,

luydadcs,que fou cativo?

u nam teohojque või dar,

; vindisamematar^

i
ha muyto,que nam yivoí

IlI.Part,

Sevíndes^porque fce dais

Tormentos deíeíperados,

Eu,que lempre fofri mais,

Nam dígcque aam venhais,

Mas porém a quí euydados?

jfio mefmò.

icn

3 au>/

Se às penas^qae amor me deUi
Vem por tam íuaves meos,
Nam ha que temer receos,

Que vai hum cuydado meu,
Por mil deícanfos alheos.

Ter nfis olhos cam fermofos

Os fentidos enlevados^

Bem fey que em bayxos eftados,

Sáo euydados perigefos,

Mas porém a que euydados*

Carta com aglo/a actniá^

D Eyxe-me enterrar no efquecimento dd
V. m. crendo me feria affi mais feguro:

mas agora que he fervida de me tornar a re-

íuícitar^por moítrar fcus poderes.lembrolhe^
que huma vida trabalhofa^he menos de agra-
decer, que huma morte deícanffida. Masffí
efta vida,que agora de novo me dà^for para
ma tornar a tomar,fervindofe della^ nam me
fica maiSjquedeíejar, que poder acettaícom
cfte moce de v*m» ao qual dey três entendimê*
cosjfegundo as palavras delle pudéraó fotrer,

fe forem bons , he mote de v. m. íc maoS»
íaó as glúfas minhas»

Mote alhedi

Campos bcmaventufados

,
Tornayvos agora trift:es,

Que os dias,em que me villes

Alcgres^já faõ paflados

Glofaé

Campos cheos de prazer

Vós,queeftais reverdecendo,

Jà me alegrey com vos ver.

Agora venho a temer.
Que entrifteçais em nic vendo,,

E pois a vifta alegrais

Dos olhos defefperados,

Nam quero^e me vejais, -

Aã
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i8iS - Rimas
P a ra qu e fem pre íej a js, "

Campos beniaventurados.

Porém fe por accidente

Vos pcíarde msu cormcntOj .

Sabereis,que amorconíentCi i

Qiae tudo me dcfcontentej

Senam defcontentamento,

PoriíTo vós^arvoredos

Qus jà nos meus olhos viftcs

Mais alegrias,que medos,

Se mos quereis fazer ledos,

Tornayvos agora triftcSj

jà me viíles iédo íer,

Masd«rpois que© fal/o Amor
Tam criíte me fez viver.

Ledos folgo de VQS yer

Porque me drobeis a dor.

E fe cíle goílo íobejo

De mioha dor me íentifleSj

Julgay quanto mais dcíejo

As horaSjquevos não vejo,

Que os diâs^ena que me viíles.

Ocempojque hedefigual,

De íecoSjVerdes vos teai.

Porque em voíío natural,

Sc muda o mal para o bení,

Mas o meu para: niór mal.

Se pcrguntaiSjverdes prados,

Peios tempos differentes.

Quede amor me forão dados
Triftes,aqui laó prefentes,

Alegresjá faó paíTados.

Mote alheo.

r.-:fiHv

•;rtq£fil

• iqtíJ*?

.rtín&r

do grande Lnis de Camões^
"

Qualquer trabalho me fora

Por vòs graó contentamento^

Nada fcntirajfenhora,

Sc vira diílo algum hora,

Em vos hum conhecimento^

Pormai,queomíilmetratalíe!"*^ '

Tudo por bsm tcmafia, '^''t» 3-

PoiioqueoccrpocançaíTe,' '

Aalmadelcaníaria,

Se para vòs trabalhaflc.

Quem voíTas Cruezas jà {ô\ ôt 3«;p^m.'

Sofreo.a tudo fe poz,

Csílunnadoíicarà

E muyto melhor íeràj

Se trabilhar para vos.

Triílezas efquecerjãoi

Poílo que mal me tratarão,

Annos nam me lembrariaó.

Que como eftoutros paflfàraõj

Tempos triítes paííanaó.

S e foíie galardoado

Eíle trabalho tam duro,

Nam vivera magoadcj

Mas nam ofoy o paifado.

Como o feià o futuro?

Decaníar nana canfaria.

Se quÍ2ereis,quc canfaííc,

Gavar,morrer^falohia,

Tudo.em fin) eíqueceria

Se algum hora voslembraflc.

Mote alheo.

Trabalhos defcanfariaõ,

Se para vòs trabalhaOe

Tempos triftes paíTariaõ,

Se alguma horíi vos e mbraíTe.

Qlora.

Nunqua o prazer fe conhece,
Senam defpois da tormenta,
Tam pouco o bem permanece^
Que íe odefcanfo florecc,

Logo o trabalho arrebenta.

Sem pre CS bers fe lograriáo,

Mas os males tutJoatalhâo,

Porém jà que aíTi porfião.

Onde dcfcaní;)S trabalhão.

Trabalhos defcanfariaõ.

«Is
iCf

Trifte vida fe me ordens.

Pois quer ^óíTa condição,

Que os males,quc dais por pena,

Me fiquem por galardão.

Glofa,

Defpois de femprc fofrer

Senhora,voífas cruezas.

A peíar.de meu querer,

Mequereis fat is fazer

Meus ferviços com triftezas,

Mas pois em balde refiíle,

Quem voíTa vifta condena,"
Preftes eftou para a pena,

Que de galardão tam trifte,

Trifte vidaTc raeordena
De contente do mal meu

A tam grande cftremo vim.

>l

Qjic



Qucconfintó cm minha fiai,

Aíiiquevós,& niaiscu, V
Ambos fomos contra mina.
Masque fofra meu tormento^
Sem querer ma is galardão^

Nam he fora de razaõi

Que queira meu fo friaichto

Pois quer voíTa condição,

O ttial,que rós dais porbcriij

EíIc,fenhora,he mortal,

Que o mar,quc dais como mal
Era muyto menos fe tem,
Porcoftume natural^

Mas porém nefta vitoria.

Que comigo he bem pequena
Á mayor dor me condena,

A pena.que d* is por gloria.

Que os maksique dais porpena^
Que mór bem me poffa vir.

Que fervirvos nam o ícy.

Pois que mais quero eu pedir.
Se quanto mais vos fervirj

Tanto mais vo» devercy?
Sc voíTos merecimentos
Detamaltaeílimafaõ,
iiíTaz de favor me daõ,
Em qucrer,que meu» cormentoc
Me fiquem porgalardaó.

Mote alheo,

Jâ nam poiTo fcr conteorc.
Tenho acfpcrança perdida.
Ando perdido entre a gente
Nem morro,nem tenho vida.

Clofa.

Dcfpois que mca cruel Fado
Oeílruio huma eípcrança,

Im que me vi levantado,
STo mal fíqueyfem mudança,
i do bem dcleípcrado:

3 coração, que ifto fentc,

V Tua dor nam refiíle,

'orque vé muy claramente,

)ue pois naci para triftcj

ánam pofTo fcr contente.

^Por iíTo contcntamentot
•"ugi de quem voi defprcza,

3 fiz outros fundamentos,

à fiz fenhora a triftczi

ill. Part.

de grande Luh de C^mÕer;
De todos meus penfamentos
O menos,que Iheentreguey,
Foy cita caníada vida,

Guydo,que nifto f?certeyj

Porque de quanto efpercy^

Tenho a eíperança perdida.

Acabar de me perder
Forajà muyto melhor,
Tivera fim cíla dor
Que nam podendo mór fer.

Cada vez afinto mór:
De vós deícjo efcondcrme,
£ de cai principalmcRte,

Onde ninguém pofla verme.
Que pois me ganhocm pcrdetmc
Ando perdido entre a gcnte«
Goílos de mudanças chcof
Nam me buíqueii,Dam voi quero»
Tcnhovos portam alheos.

Que do bem,quc naócfpcro,
Inda me ficaõ reccos.

£m pena tam fcm medida,
fim tormento tam eíquivo,
Qje moura.ningucm duvida,
Mai eu it morrojou íe vivo.
Nem morro^nem tenho vida.

Mote a huma *Dâmãl

i A morce^poit que íou oíTo,
Nam na qucro,raas fc rcm,
Hade fcr todo meu bem.

Glofa.

Amor,queefn meu penfamenco
Com canta fé fc fundou,
Mc tem dado hum regimento,
Que quando vir meu tormento.
Mc falvecom cujo fou,

Ecomcftidcfeníâo,
Com que tudo vencer poflb,

Diz a cauía ao coração,
Nam tem em mi jurdição,

A morte^pois queíou^voflo.
Por exprimentar hum dia

Amor,re me achava/ortc,
Ncfta fé^como dizia,

Meconvidou com a mortes
Sò por ver íe a torairia.

Ecomcllafejaacoufa,
Onde cdà todo meu bem,

At 1
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iS8 FUmas doGrmés

Qiier d 1 zer ni ais^ nam ou fa, . i . , t>rn t.

>

Js] am a quero,mas íc vem. «f*-; vc/i

Nam dilíe mais^po|-qup eíitão

Enteíideo quanto mç coca»

Ele tinha dito Qna,tOi

Muyra? vezes diz a hocç»

O que nega o coraçã^q,
^

, . .

,

Toda acoufa defendida, .
-j íoíi «isv

Era mais eíiima fe í.en[), ; obn^/boq rasn 3tJ^

PoriíTohecouza íabidai ; '

Que perder por vos a vidaf

Ha de ler codo mcuÍ36ai».:..

j"? rt .-jv sTiu-'; iíi "íLí.:

Vejonalngapiotacia» í^.v rjb^ofi
"^

Qi\4níií>me pede q deípjíii; J arr; mt. ;
.

A naturalj.quç nsm vejQ>j ? jvonnaT

/. nr.dí ob 30p

Se ró'de ver puraifnence, -
*

' >ío : írno

Metransformey no que vij n.;; iuoííj "i

De vifta tam exceUente, ;Q ú ms> 8>

Mal podercy fef aurcotc^ jj Hisíi^onoia HJ.

Em quantoooamfor de mi.

Porqueaalraa narooradA
'

A traz cambem debuxada»

E a meniioiia canto voa.

Que íe a nara vejoeni peíTpa,

Vejoa na alma pintada. i

O deíeju,que fe eftende

Ao que menos íe cQ^ceds,

Sobre vòs pede,6c pertende

Como o dccnie,que p.cá^, . ^

O qMC mais íe lhe defende:

Eu,que cm auíencia na,m= Vejo»

Tenhj ^ledade^âc pejo,

De me ver tam pobre cftaí:

Que enrão nam tenho,que dar»

Quando me pedeo deíejo

Como aquelle,que ct gou^

He coufa vifta, ?í ao^-oria.

Que a natureza ordenou.

Que fe lhe dobre, em memoria.

O que era vifta lhe faltou,

Afli a mim,que nam reja

Os olhos ^ao que deíejo,

Na memof ia,& nafírmeza.

Me concede a natureza ,

A natural.que nam vejo.

LmsÀe^amSe/l

Mêtealheo.

Sem,v,òs,í&: com meu cuydado^

Olhay co^ quein,6í fem quein

.: QhJ». )">»p5ttf

iJUpiíV J

i
-

Vendo amorjQBe çorn vos ver

Mais levemente íofri^

Os males,quc tSíP fazia,

Nam me pode iílo íofrer:!

Conjurouíe com meu FiiílOj

Hum novo mal me ordçnqtb

Ambos me Icvãp forçado,

Nam fey ondejpois,que vo^i

Sem vós,& com rnpu cuydado.

Nam ícy qii.^l hc ipajs eftçanhp, ^

Deites dous malcs^que figQ» -n-Cy

Sc nam vos ver, fc comigo

Levar imigo tan^anhPi

O que fica,& o quç vem»
Hum me mata.outrodefcjp

Com tal mal,& fem t^l ^tm*
Em tais eftremos me vejo,

Olhay com quem,& fçrai qi|e,m?

Aom?fmQ*

Araor,cuia provi(|çn!eú

Foy íempre^que nam erraffè

Porque n^a^lma vos levaffe

Reípeytando o mal de aufcncw,

Quiz quç em vós me transformaíTlS a.

E vendomC: ir maltrHadpj

Eu,& meu cuydado íòs

Proveo niíTo de attentado,,

Por nam me aufentar de vòs^

Sem vos,& com meti çuydadp.

Maseft^a!raa,queeu irazifi.

Porque vós nella moraisij

Deyxame cego,&^ fem gqia.j

Que hl por melhor companhia.

Ficar onde vòs ficais.

AíTi me vou de meu bem,

Onde quer a forte eftrella,

S-^m alma.que em fi vos tem,

Co mal de viver fem ella,

Olhay com quem^Si fem quero?

.3- tów
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Mote alheo.

Rimas ão grande Laisl^e Camesl "

Tinias de Bofiâo,

.;.í;5'; .a>Cíu!/5.

Sem ventuiaíbe por4eiBaiiií>v « u^i

!U3pi- :Todo o'trabalhado bem.

Promete goftoío fruito/

Mas os trabalhos,qu&vem»

Para quem dita nam tem.

Valem pouco,& cuftão muyto.

Rompe em toda a pedra dura.

Faz os homens immortais g;!
,.

O trabalho quando atura ; aup.-i

Mas querer achar ventura inassl

Sem vcntura,he por demais, !3Í lá /

Mote alheo, n^obí.

it Minh*alma lembrayvog dellâr

'Tií.bt i:;:.:í'3voi:?n.'

G/o/i.

UíJ&Vit

Poiso vervos tenho em mais^

Que mil vidas^que mcdeis,

Afli como.aque rae dais.

Meu bemj3 que mo negais

Meus olhos,oam mo negueis.

E le atai eftado vim,

Guiado de minha eftrelfa.

Quando houverdes dó de mim,

Minha vida,daylhe a fim,

Minh' alma kmbrayvos delia.

Mote alheo.

Tudo pôde huma aííeyçáo.

Glafa,

Tem tal jurdiçáo amor,

ISI^alma donde fe apoíenta,

E de que le faz lènhor

^

Que a hberca.ôc izenta

De todo humano temor,

E com muvjufta razão.

Como fcrihor fnberano,

E pois me fofre tenção,

Gritarey por defengrano,

Tudo pôde huma affeyçáo;

Julía fue mi perdicion,

De mis iTialcsíoi contento

Ya no eípero galardon,

Pues vueftro merecimiento

Satisfizo4i9ii paíTioín,

OVE ífci'i

; fff»c

Gisfa.

)
Si^^

Deípues que amor mcformó
Todo de mor^qual ro«çco, ;-s ^ li

Enlaslcyes,qucmedió, '
^- «T-nlí

El mirar me confintíò

,

>

Y de fendiòme el dcffeoi.

Mas cl alma como injuda,

tn viendo tal perfeciote,

Diò ai dcfleo o caíion,

Y pues quebre leytanjtiftâi UtP^

Jufla fue mi perdicion;

Moftrandoíeroeelamor,

Más benigno,que cruel.

Sobre tyrano traydor,

Dezelo&de midolor,

Quiío tomar parte en'él;.

\ o.que tan dulcc lornwntd»

lsloquierodr;ll0jaunquepcco

Rer.lto,y no lo confientOi

Masfimelotomaatrucco^ '

De mis males íoy contento.

Senora,ved lo que ordena

Eíle amor tan falfo nutftro.

Por pagar a coíla ageoa^

Manda que de un mirar vueftro

Haga el premio de mi pena.

Mas vósjpara que vea-is

Tanenganofaintencion^,

junque m^uerto me fintais^

No mireis^que fi mirais,

Yá no elpero galardon.

pues que preroio,me direíSj,

EfperaSjque fera bueno?

Sabedjllno lo (abeis,

Que es lo más de lo que peno

Lomenos,que mereceis.

Quien haze a^ mal tanúfano^

Y t?n libre ai Tentimiecto,

El defrco?No,q ue;es v»no, : «òv mo a *-

Elamor?No,que es tyranno,.

Pues?Vueftro merecimiento.

No pudiendo amoc robarmf

íi

'

ij»

De



^P^ \ Rimâs dç
De <n\s tan caros derpojos.
Aonquft fuc por más honrarmc
Vos (oia pára malarmc
Lí preítaftjs vueitros ojos.

M itaranme ara Dos a dos,
Maga vòscon más razon
Dtívcélla íatisfaçion,

Qitc a mi por èl,& por v6f, ^
Saci6fÍ20 mi paílioa.

Mote,

Menina fermoíâ,& crua,
Bem fcy eu.

Quem deyxarà de fcr (cu,

Se vòs quízereis fct fusu

Menina mais que naidadc,
Scipara me querer bem^
Vosnam vejf»tcr vontade,
He,porquc outrem voía cem,
Tem vola,ôc faavola crua
Porém eu

Já tomara nam fermfeu,
be vós nam fôreis tam fua.

Nos ollios,& na affeyçáo
Vos vi,quando vosolhaya.
Tanta graça,que vos dava
De graça efte coração.-

Nam no quizcftes de crua.
Por fer meu,
Seoutrem vos dera o fcu,

PóJe fer fôreis mais íuf.

Menina tende mancyra.
Que ainda nam vcnhaa íer.

Pois namquereis.quem vos quer,
Que queyrais.quem vos naô qucyfa
Olhay nam njc íejaiscrua^
Que pois eu
Quero fer voíTo^Sc nam meu,
Sede vôsminha,& nam íua.

Abuma 'Dama doente.

I5« doença,em que hora ardeis
Eu fora volfa mezinha
Só com vós fcrdes a minha.
He muyto para notar,

Curf tambcm acertada,

Qucpodcrcis;fer curada

grande Luts de Carne f

;

Somente com me curar,

SequcreiSjdama trocar,

Ambos temos a mézinh«,
tu a voíTa,& vós a minha

01hay,que nem quer Amor,
Porque fiquemos iguaes.

Pois meu ardor naô curais.

Que fe cure voíTo ardor: tfiíisdfir;

Eu cà finto voíTa dor,

Efcvòsíentisaminha.

DayA tomay a mezinha.

Outro,
Dco,fenhora,por íentcnça
Amor,que foíTcis doente,
Para fazerdes â gente
Docc,5i fermoía a doença.
Não fabendo amor curar^

Foy a doença fazer

Fermoía pcra fe ver.

Doce para fe paíTar ^i^f^
Então vendo a diíFerença,

Que ha de vòs a toda a gente
Maodou,que foíTeís doente.
Para gloria da doença.
E digovos de verdade.
Que a faude anda envejofay

Por ver cftar tam fermoía
Em vôseíla enfermidade,
Naô hçais logo detença
Senhora,em cftar doente^

Porque adoecerá a gente,

Com^deíèjos da doença.
Que cu por tcr,fermoía dama

A doença,que em vòs vejo

Vos confcflro,que deícjo

De cahir com voíco em cama.
Sc confentis,quc me vença
Dcfte mal,naõ houve gente
Da íaude taô contente

Como cu ícrey da doeoçi

.

Ao me(mo,

01hay,que dura fcntença

Foy amor dar contra mi.
Que porque em vós me perdi,

Em vós ncbuíque a doença.'

Claro eftá.

Que em vòs fô me achará.
Que cm mi fe me vem buícar,

Nampoderá maii achar.

iJohoT

Quo



[Rimas 4o grande
Que a fôrma^dcque foy já. .

Que íe. em vés Amor íepoz,

Seniiof a,hí; forçado affi

Que o mal,quernebuíca amii
Que vos faça mal avós.

Sem mentir,

Atnor me quiz deftruír,

I*or raodonunqua cuydado,

'Pois hade íerjà forçado,

I^eíarvos de vos íervir

Mas fois ram delconhecida,

E ião meus males de lorce, '
\

Qtie vos ameaça a morte,

porque me negais avídaj

Se por boa

Taljuítiçaje pregoa.

Quando ueLíalOríe fofj

Havcy vos pcrdaõ deamor^

Qiie a parceja vos perdoa.

MaSjO que mais temoenifiín,

He que nclta diíFerença,

Que ic naô torne a doença

Se me nao tornais a mim.

De verdade,

Que ja volTa humanida

De que íe queyxe oâo tem.

Pois para as almas também

Fez Amor enfermidade.

Mote a huma í!)ama vefiida deS

De atornnientado,& perdido,

]á vos não peço,íenão,

Que tenhais no coração

O que ccndcs no veitido,

f^okas.

Se de dó viftida andais,

Por quem jà vida naó tem,

Porque nam no haveisjde quem
Vós tantas vezes matais»

Que brado íem íer ouvido,

E nunqua vejo,íenáo

Cruezas noeoraçáOj

E grande dó no veílido.

A 7)ona Guiomar de Bksfé , queymandefe

Com huma vella no rojfo.

,
Mote.

Ámcr,quC codoí ofFende

^ Teve,íenhora,por gofto,

Luísde Camões. -ii^i

Que íentineo voíTo roífò^v -jL^prEj -i

O que nas^almas acende. ' -r
"

Volta,

Aquelle rofto,que traz

P mundo todo abrazado.
Se foy de flamma tocado,

Foy porque finta,© que faz.

Bem íey que amor le vos r«ode,
Porém o íeu prefupofto,

Foy fentir o voíTo rofto

O que nas almas acende.

Ahuma mulher acoutadapor hum homem^qtu
chamavão Çorefma.

Naõ ellej ais agravada,

Senaõ fc for de vós raefma,
Porque a raulher.que he errada»

Com razaó pola Corefma,
Deve Í6f diíciplinada.

Volta.

i ,!

"í

Quererdes profano Amor
Em Corefma,hc concienciaj
Açoutes,& penitencia

Vos cftà muyto melhor.
>Jaõ fiqueis difto afrontada»

Pois aculpa he voíTa mclma^
Que mulher,que he taó maly^a,
He bem.que pela Coreíma
Seja bem difciplinada.

Se a penitencia vos yal,

Muy bem açoutada eftaís,

Pois por Gorefma pagais,

VoíTos vicios do carnal.

Naõ torneis a fcr errada,

Nem condeneis a vós roefmaí
Pois eftais jà eomendada,
E naó fereis por Corcfma
Outra vez diíciplinada,

A hum fidalgo^ qne lhe tardava cm humà
camiza^ que Iheprometeo^

Quem no mundo quizcr fet

Havido por fingular,

Para mais fe engrandecer,

Hade trazer íempreodar
Nas aneas do pifometer.

E



i^y,

\-

Rhna>s dogrande Luh de Camõesl

Qiiando vindes não vou eu

Quandovounaõ vindes vòs

Reynandoamor em dous peytos,

Tece cantas falfidades.

Que de conformei, vontades

.
- 1

-:- f^lhíJph Faz dcíconformes eífeytos.

j!Í humaDama , que lhe chamou diabo j fòr Igualmente vive ero nósi

nome b^oam dos Anjos, .
'^ va o ;; Mas por defconcerto k u

li 9 2'

fc jà que vofííi irjcrcé,

Largueza tem.por diviza,"

Como o mondo todovéi

Ha iT>!Íter_,que tanto dé^

Que venha a dar a caroiza.

%y, íí-

^--.biiÃi - Mote.,}mkiiU .

7-' rp i

j
rfin ,i.,Vr'- .t3iO*I

Senhora_,pois rnc chamais ' YO^
Tani fem ra^ào tam mao nomear ^
Inda o diabo vos tome.

Vos leva fc venho eu^

Mclevâíe (^mdcs vós.

ôiVl

í 3í -Tf

Quem quer que viojoy qirdeo,
Tcrà por novOj& moderno,
Ter quem viyc no iníerHO,

O penfamento np Ceo.
Mas fe avós vos parecep," ícioíib tà syaCÍ
Que me eftava bem tal nome,

'

hííh diabo vos tome.
Perdido mais,que ninguém.
ConfeírOjrenhora,fcr,.

. .-.ns^^"'

Mas O diabo naóquçr} »no'j

Aos Anjos tamanho bem:io3.:j ''C:

Pois logo naó me convemj
Ou fe me convém tal nome,
Ser á para q ue vos tome.

Se vos benzeis com cautela,

Corno de Anjo,& não de luz^

Mal pode fugir da Cruz,
Quem vos tendes poílo nella.

Mas já que foy minha eftrella,

Ser diabo^Sc ter tal nome,
Guarda y vos,que vos naó tome.'

Já que chagais tanto ao cabo^

Com as mãos pçftas aos Ceos,
Vou íempre pedindoa Deos,
Que vos leve efte diabo.

Eu,fenhora,naô megabo,
Mas pois que me dais tal nome,
To/npo para que vos tome.

uíhum amigOique naÕpodia encontrar.

Mote.

Qual fera culpa de nós

Neftc maluque todo ho meu?

Mole [eu.

Delçalía vay pela neve,

Afii íaz,qucm amor ícrve.

Voltas^

Os privil^gioSjque os Reys
Ivlaó pódena dar,póde Amor,
Que faz qualquer amador
Livre das humanas leys,

MorteSj& guerras cruéis.

Ferro, fnojfogojôc neve
Tudo fofre,quem o ferve

Moça fermoía dcíprcza
Todo o fi io ,& toda a dor,
O Ihay quanto pòdc Amor,
Mais que a própria natureza,
JMedOjnem delicadeza

Lhe impedc^quc; paíTe a nevcj

Mm scjQ Allí faz quem amor ferve,

.d sH Por mais rrabaIhos,quc leve,

A tudo le oíFercccria

PaíTa pela ncye fria.

Mais alva_,que a própria neve.
Com fodo trio fe atreve

Vede em que fogo ferve

O crifte,que amor ferve.

Outro alheo,

Ador,quc a minha alma fentc

Namnafabetoda a gente.

Voltas.

Que eílranho cafo de amor.
Que dcfejado tormento,
Que venho a ícr avarento

Das dores de minha dor.

Por me nam tratar peor,-

"'Ofn/\

1 - -r

of.! a

•r

Se



Rimas ti

Se fe fabe^õu fe fcnte,

Kaõ na digo a toda a gente.

Minha dor,Sícaula delia,

De Dinguentí oufo fiar.

Que íetia aventurar

A perderroe^ou a perdelaj

E pois rò com padecela,

A minha alma eilá contente,

Naóquero.queoíaybaa gente.

Ande no peyto efcondida

Dentro n'alma fepultada

Dcmi fó leja chorada ^
Iè)eninguém fejalencida^

Ou nie mate,ou mede vida, /

Ou viva triftCjOu contente

Nâó ma íayba toda a gente

OutroJeu,

D'almaj& de quanto tiver

Quero,que me deípojeis.

Com tanto,que medeyxcis

Os olhos para vos ver.

Vêlta,

Coufa efte corpo naó tem,

Qusjâ naõ tenhais rendida,

Defpois de tirarlhe a vid»,

Tiraylhe a niorte também:

SemaÍ8tenho,que perder.

Mais qiiero,que mç; leveis,

CoraiitanEO,que me dcyxeis

Os olhos para fos ver.

Mete alheo,

il mores de huma cafada,'

Que eu vi pelo meu mal

Voltas,

Nama cafadafui por

Os olhos deíi fenhorcsi

Cuydey, que foíTcm araores,

£lles fízerãofe amor.

Fazfe o defcjo mayor
Donde o remédio nam vai,

Em perigo de meu mal,

Nara me parccco,quc Amar
PudeíTe tanto comigo.

Que donde entra por amigo

víIII^Parc,

\ grande L»ís de CamÔesl [t^j^

Se levante por fenhorj

Levame de dor era dor,

Edefinalem final»

Cada vez para mór maU

Outrêfeu,

Enfbrqucy minha cfperança,

Mas Amor foy taõ madraío,

Qtte lhe coitou o baraço.

Voltas,

Foy a cfpcrança julgada

Potíentença da ventura.

Que pois me teve á pendura,

Que foffe de pendurada.

Vero Cupido com a cípada,

Cortalhe cerce o baraço

Cupido,foílc madraço.

Outro feul

Puz o coração nos olhos,

£ os olhos puz no chão.

Por vingar o coração

Voltas.

O coração cnvejofo

Como dos olhos andava.

Sempre remoques me davaí

Que naõ era o meu mimofoj
V cnho cu de piedoío.

Do íeabor meu coração,

£ boto os olhos no chão, -

Outro Jeu.

Puz meus olhos numa f^nda,

E fiz hum tiro coro cila

Aas grades de humajandla,'

Voltas.

Huma dama de malvada,

Tomou íeus olhos na mão,

£ tiroume huma pedrada

Comi elles ao coração.

A rmey minha funda então,

E p«z os meus olhos nella,

Trapc,quçbreylhcaianeUa»

Bb 'Âihh'^



íP4< Rimai do Grandt Luis deCmíu\
\

Alhto,

De pequena tomey amcrj
Porque onam enrcndi,

^go^ajqae o conheci,
Matame com disfavor,

Vfua\,

Viomoçojgl pcqueninoj
E a mefma idade eo fina.

Que Ic incline huma minina,
Aasamoftrasdehnm mininc*
Ouvilbe chamar Amor,
Pelo nome me v^nci,

Nunquatai engano vi.

Nem tamanho defamor.
Creceome de dia em dia,

Çom a idade a affcyçáo.

Porque amor de criação,

Naloia^ôc navida íe cria

Crioule em mi efte amor,
E fenhoreouíe demip í.ii ;fr

Agora que o conheci,
Matame com disfavor,

Asflores me torna abrolhos,
A morte me determina.
Quem eu trouxe de minina.
Nas mini nas de meus olhos.

Deíla magoa,& deftídor.

Tenho íabido,que em fim
Por amor me percoamim.
Forquem de mi perde amor.

Parece fer caio eftranho,

O que a mor cm mim ordena
Que cm idad3 taó pequena
Haja torrarnto tamanho.
Sejaó milagres de amor,
Heyoídefofreraíli^

Até que haja dó de aií.

Quem entender efti dor.

Cantiga velha.

Apartarãofe os meus olhos
De mi tão longe,

Falfosaa»ores,

Fâlfos mãos engaoadorcj.

Voltas,

.CA

Trataraómccom cautella,

Por me enganar mais azinha, Jiuvr

Dcylhe poffc d^alma minha,
Foraóme fugir com ella

Nem ha vellos,ncm ha yella

De mi taó longe,

Falfos amores,

Falfos macs enganadores.

Entrcgueylhea líbei^ade,

E em fim da vida o melhor,
Foraõfe,& do defamor,
Fizeraõ ncccflidade.

Quem teve a fua vontade,

De mi tam longe,

Falfos amores,

E oxalá enganadores.

Outra.

Falfo cavâleyro ingrato,

Engqnaifme,
Vó$ dizeis,que eu vos raato,'

Evósmataiímc.

Voltas.

Coílumadas artes íão
Para enganar innoccncias,

Picdoías aparências»

Sobre izento coração:

Eu vos amo,& vòs ingrato

Míígoaifmc, i

Dizendo,que cu vos mato.
Evos mataiíme.

Vede agora qual de nòs.
Anda mais perto do fim, > v ^.

Que a juftiça fazfe em mim,
Eo perdão diz, qucfois vós.

Quando mais verdade trato

Levantaifrae,

Que vos defamo,& vos mato,
E vòs mataifme.

"Procrio,

Se de meu mal me contento,
He porque para vós vejo
Em todo o mundo defejo,

E era níngucm merecimento."

roltasl



Rimas do

Voltast

Para quem vos foubc olhar

Iam impoflivel foy ícr,

O podervos merecer.

Como o naõ vos defejar.

Pois logo a meu pcnfamento
Nenhum remédio lhe vejo,

Se naõ íe dér o deíejo,

4zas ao merecímenco.

Aalheo.

Vós íenhora tudo tendes,

Scoaó quç tendes os olhos verdes,

Vdtas,

Dotou cm vós natureza

!) íummo da pcrfcyçáo,

^c o que em vós hc ícnam,
Ac em outras gentileza:

D verde nam íc dcípreza,

i^uc agora que vòs o tendes,

iaõ bcilos os olhos verdes.

Ourojôc azul hc a melhor
Dor, porque a gente fe perde,

^as agraça dcfle verde,

fira a graça a toda cor,

i^ica agora íendo a flor

\ cor,quc nos olhos tendes,

'orquc ião voíIos,Si verdes.

Alheo.

Para que me dan tormento,

Aprovechandocan pouco,

Perdtdo,mas notan loco.

Que deícubr^ip que fíento.

Voltas,

riempo perdido es aquel,

;^e íe pafla en darme afan,

i^ues qusnto màs melo dan,
Panto naenos fiento dél.

^c defcubra lo que fiento?

sjo lo harc,que no es tan poço,

;^e no puedc fertan loco,

j^íea tienetal penfamiento,

Se pan que memanda Asnor,

lII,Part,

Luís de Camtes,, j^^
Quedetan dulcequerella,

A nadie dé parte della^

Porque la íicnta mayor.

Es tan dulce mi tormento.

Que aun fe me antoja poço,

Y li CS niwcho quede loco

De gufto de lo que fiento.

Alheo.

De vucftros ojos centellas,

Quien encicodcn pechos de yelo,

Suben por cl ayre ai cielo^

Y CO ilcgando fon eftrellas

Voltas,

Falíbs loores os dan^

Que elTas centellas tan raras,

No fon ncl cielo màs claras.

Que en los ojos doodc eftan.

Porque quando miro cn ellas

Elcomoalumbran ai fuelo.

No lé qac ícran nel cielo

Mas íequc acálon eítrellas.

Nifcpuede prefumír.

Que ai cielo fubaB,fenora,

Que la lumbre,que en vòs íaóra

Noriene màs^qaefubir.

Mas pienfo^quc dàn qucrcllas

A Dios nel ©ftaro ciclo.

Porque fon aeàenel fuelo

Dos tan hermoías eílrellas.

Alheo,

De dentro tengo mi mal,
Que de faera noay fenal.

Voltas^

Mi nucva,y duce querella

Es iovifible ala gente,

El alma Tolo Ia ííentc,

Queel cuerpo no es dino delia,

Coroo la viva centclla

Se encubreen el pcdernal,

De dentro tengo mi mal.

Alheo.

Amor loco,amor loco,"

Yo por vós,y vòs por otfo.

Bbi, Vtliasl

^ il !i

:
V

'B

m



I^

Vêltâs,

Rimas do p^mdt Lais deCamSest
Para contento me hazer,^

Todo es poeo Io poiiiblc.

m

Diòme Amor £ornj<entosdos>

Para que penedobladp,

Uno CS verme dcfaoiado,

Otro es roanzilla de vòSj

Ved que ordena Amor ea nós?

Porque,vòshazciíme loco,

Qtie íeais loca por ocro.

Traiais an^or de inanera,

Quç p9í'<iive aíli me tratais,

Quierc que pucs no me amaíí»

Que ameis^ucro^quc no«6 c^iu^j

Mas con todo fino os vieia

Dç todo loca por ctarjo,

Conmásrazon fucraloco.

Ytan contrario vivicndo^

Alfin,alfin,confo,rm»mos,

Pucs ambos a dos biaíeamos,

Lo que más nos yi buycndo
Voy trás vós fietripre figuiendo,

Y vòshuyendo pqr ctro,,

Andais loGa,y me hazfiiS loco

4lbco,

Todq eç pôcopoílible.

Ghfa,

Ved,que engano fenorca,

Nueftfo juizo tan loco.

Que pormucho que fe crea,

1 odo cl bicnjque fç dcíTea,

Alcançadojqueda poço.
Un bien de qualquíera grado.
Si de ?veríc es impoffible,

Queda mucho de iTeado?

Mís para mucho aleinçado?
Tcdo CS poço lo poíliblc«

Outra-

PoíTible eg a mi cuydado,
Pedernrie hazer íatisfccho.

Si fucra poílíbleal bado
Hazer no hccho lo hccho
Y (uturolo paíTado,
Si olvido pudiera havjr,

Fuora remédio fufnble:

Mas ya que no pucdc kv.

Vede bem fc nos meus dias

4)s deígoílos vi iobejos,

Pois tenho racdo a dcícjos,

E quero mal a akgiias.

Voltas^

Se defejos fuy jà ter,

.

Servirão de atormentarme,

Se algum bem pode alcgrarasci

Qmzaie antes entrilícccr-

Palfey annoSjpaficy dias.

Em dcfgoitos tam lobc;os,

Que ló por nam ter defejos,

Pcrdercy mil alegrias.

Pois hc mai$ voíTo^quc mcUj
Senhorasmeu ccraçlo.

Eu voííb capcivoíaro)

Meus olhoS)kmbrsvos eu.

Lcmbrevos minha triftczfl,

Que)á maisnunquamedeyx»,
Lenabrevoscom quanta qucyxa»

Sc qutyxa minha firmeza.*

Lcmbrevos que nam he iRcu

Eíle trifte coração,

£ pois ha (anta razio.

Meus olhosjlembrevoí ch,

OitírQ^

Senhora,poií minha vida

Tendes cm voflb poder,
Porferdcs delia íervida.

TSIam qucyfais,que deAruida
Poffa ícr.

^

Voltas.

líío nam por me pefar

De morrer, fevòsquizerdcSj
Que melhor íhc he acabac

I

Mil



Rimai
Mií vezes^que foportar

Os malesjquemeíizerdesi

Mas í6 por ferdes fcr^vida

De mim^eoi quanto viver,

Vos peço que minha vidaj

Naai queyrais,que dcítruida , -

^tííía ícr.

Ouíro.

Pois dano me faz olharvosj

Nam quero, por naao quereivos^

Que nmgucm me veja,vervos

Fo/ta,

De vervos a nam vos ver,

Hadouscílremos morcaes,

E faõ elles em fitaes,

L^uchum por hum me faz morrer;

iVlas antes quero efcoíher,

[^ue poíia viver fem yervos,

Mính^alma por nam perderyos,

Deftc tamanho perigo,

^je rcíBsd io poíío cer

*

5e vivo í'ò com vosver,

icvos nam vefOjperígo,

Vias quero acabar comigo,

^ue ninguém me vejv^ vervoi,

Seahora^pornam perdervos.

d três Tramas , que lhe dizlâo
, que o

amavãa.

Nam feyíè me engana Helena,
ScMaria/eJoanna,

JNam íey,qual delias me engana

Fo/ta.

Hfuma diz,que me quer bem,
Dutra ] ara^que mo qaer^

Mas em jura de mulher^

[^uem ctcrà íe elbs nam crem?

Nam psffo nam crer a Helena,

A Maria,nem Joanna»

Mas naõ rey,qual mais me engana^

Huma fazme juramentos,

Que fò meu amor eftima,

A outra d!Z,quefe fina,

foanna^quebebeosvenfos.

Secuydo^que mente Helena,

Luisâe Çam&es,

Também mentirá Joana,

Mas quem menceraaó nie engana,

Abuma Tramei malemfregada^

Minina^naõ fey dizer,

Vendovos xaó acabada,

Quaó trilte cílou por vos Ver,

Fermola,&: mal empregada^

Feitas,

Quem taô mal vòs empregou.
Touco de mim (e dohia»

Pois naõ viooqviantomehía,
Em tirarme,o que tiroU}

Obriga o primor,que tem
Lindeza taô cftremada.

Que digaõ quantos a vem^
Fermola,6c mal empregada,

Tomaftes dafermoluraj^

Quanto delia deleJaAes,

£ com ella me guardaftes

Pararam trifte ventura.

Matáveis lendo folteyra,

Matais agora em caiada.

Matais de toda a maneyra,

Fermoia)££ mal empregada.

Ahuma FoãGmfalves.

Com roíTos olhos Gonçalves^
§enhora,Gativo tendes,

Eíte meu coração Mende»»

Feitas,

Eu íou boa tcftemunha.
Que amor tem por coufa màj
Que olhos,que Ía6 homens ià>
Se nomeemfem alcunha.

Poiso coração apunha,
E diz olhos pois vos tendes,

Chamayme coração Mendes.'

Outro,

De que me ferve fugir

De niorte,dor,St perigo,

Se me cu levo comigoí

W

|iH'.

Voitasl
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Tenhome per Tuadido,

Por razão conveniente^

Qiie naõ poílb fer contente,

Pois que pude íer nacido.

Anda íenipre tão unido

O meu tormento coraigOi

Qtiecu meímo fou n^eu perigo,

E íe de mi me livtaíTe»

.

Nenhum goílo me feria:

Quem íenaó eu nam teria

Mal.que eííe bem me tiraíTe

Força he logo queaíli paíTe,

Ou Gom defgollo comigo.

Ou íen) goíto,& íem perigo.

Rimas ão grande Luis de Cámeí,
Que defque vivo hc mirado,^

Voltas» Gracias fobrenaturales

Te lo tienen en priíion,

y fiamortieoe razon,

Stnora,por las fciíalcSj

V os tcneis mi coraçon.

;:0

Alheo,

Ha hum bem,que chega,& foge,

É chamafe efte bem tal,

Ter bem para fencirmal,

Volu.

A huma *Dama
,
que jurava pelos

olhos.

Quando me quer enganar,
A nnnha bella perjura, /^ ;

Para mais meconfírmaBj-nívf.-fí!

O que quer certificar

Pelos fcus olhos me jura. u-jía

Como meu contentamento
Todo íe rege por elles.

Imagina o pcnfameoto.

Que íe faz agravo a ellcs.

Não crer taõ graó jaramento.

Porém como cm cales taes

Andajà vifto,& corrente

Sem outros certos finaes,

Quanto me eila jura mais.

Tanto mais cuydo,que mente.
Entaõ vendolhe offcnder

Huns taes olhos como aquelles,

Deyxomeantes tudo crer

Só pela naõ conítranger,

A jurar falfo por ellcs.

Alheo,

Vòs tcneis mi coraçon,

f3lcfa.

Mi coraçon me han robado,
Y Amor víendomisenojos
Medixo,fuete llevado

Por los inàs hcrmoíos ojos,

Quem viveo fcmpre num fer

Ioda que íeja em pobreza

N aõ V IO o bem da riqueza
[eus Neai o mal de em pobreccr,

Nam ganhou para perder^

Mas ganhou com vida igual,

Naó ter bem,ncm fentir mal.

t Ahuma T>amatqtte lhe virou o rojlo

Olhos nam vos mereci.

Que tenhais tal condição

Tam liberais para o cháo,

j
Tam iroíos para mi.

Voltas^

Bayxos,& honeftos andais,

Por vos negardes.a quem
Nam quer mais,que aquellc bem.
Que vós no chaõ cípalhais^

Sc pouco vos mereci^

Nam me cílimeis mais que o chaõ

A quem vós o galardão,

DaÍ5>Sc mo negais ami,

Trofrio,

Venceomc amor,nam o nego]

Tem mais força que eu afiaz,

Que como he cego,& rapaz,

Dame porrada de csgo.

Volta,

Só porque he rapaz ruim,

Pcylhchum bofete zarobandô.

Dizmc,



RJmas d$ gra
Dizme,ómaO}efta,irmc dando.

Forque íois mayor que mim.
Pois fc eu vos defcarregOi

E em dizendo ifto chaz,

Torname oatra,cà rapazi

Que dàs porrada de cego.

^odefconcerto dommdo.

Os bôs vi femprç paíTar

No mundo graves cormentos,

E para mais mc|erpantar,

O* mãos VI ícmpre andar,

£m mar de contencamencos*

Cuydando alcançar aíll

O bem taô mal ordenado^

Fuy mao, mas fuy caftigado}

Afli^quelô para mij

Anda o mundo concertado.

^ huma 'Dama , pergmtandolhe

ç amava.

Mote,

Luís de asntes.

Agora de arre te víngasí

De algutii meu doudo prcadoi

Que inda que queira Domingas,
Islão poíTo fer enganado.

Qualquer coufa buíca o fcu,

A fonte vay para o Te}o,

E cu para o teu dcíejoj

Por tevingardcs do meu,
De tciítt clqueces Domingas^
Como eu faço <lo meu goUo;

Praza a DíOS,que fe tevingast

Qi^e morra ddefpcradQ.

Na fantafia te ^mto^
Falote,rerponde o montai;.

Buícoo riojbufco a fonte,

Endoudeço,Sí nam o finte*

Domingas no v^ille brâd<>j

Reíponde o ceco, Domingas,
E tu mda te naó vingas

De me ver doudo tornado*

in

quem

Perguntairme,quem rocmata,
Nam quero reíponde nada.

Por vos naõ fazer culpada.

E fe a pena não me atiça,

A dizer pena taó forte^

Querome entregará morte,
Antes que avós âjuftiça.

Porem fe tendes cobiça

De vos verdes tam culpada,

Dizey,que naõ finto nada.

Mote,

FJconjurote Domingat

^

Pois me dás tanto cuydado.
Que ene digas fe te vingas,

Vivircy menos penado„

Juravafmc,que outra$ cabras

Folgavas de apecentar.

Eu por naõ me magoar,

Fingia,que eraõ palavraS;

Alhe§^

Sc a alma ver fe nsõ pòJe
Onde penfamentos ferem,

Que farey para me crerem?

Voltas,

Sc n*alma huma fô ferida

Faz na vida mil finais

Tanro fe dcícobte mais.

Quanto he mais efcondida:

Í5e efta dor tão conhecida

Me nam vem,porque naó querem
Que farey para ma crercoi?

Se fe pudeííe bem ver,

Quanto call0j& quanto fento

Defpois de tawto tormento

Cuyda na alegre fer:

Mas fenaó me querem crer

OlhoSjque taõ mal me ferem,

Que farey para me crerem?

jílheo,

VoíTo bera quer^íenhora,'

VoíTo mal melhor tncfora^

'Voltas,

Jà agora certo conhcçQà'^fB v
Ser melhor todo o tormento.

Onde



ioo Rimas à
Ou Je o arrependicifnto^

í>e compra por juílo preço:

Enganoume hum bom começo^
Mas o íim me diz,agora,

Qi)eo mal melhor me fora,

Qiandohumbem hetãodanofo,
Que fendo bem dá cuydado,
O dano fica obrigado

A fcr menos perigofoj

Mas fe amim pOr defdirofo,

Co bem rae foy mal fenhora,

Co voílo mal bem £04; fora.

Alhe9.

^ Se medefta rerra for,

:
' Euvoskvarey Ainor,

Voltas,

Se me for,5r vos dcyxar,

(Ponho por cafo,quc poíía)

EíValmeminha^quc bevoíTa^

Com voíco me ha de ficar;

Aílique fòporlevar

iVminh*alma íe me for

Vos levare y meu amor.

Que mal póJe maltratarmc

Que com volcoíeja mal.

Ou que bem pôde fer tal.

Que ícm vós poíTa alegrarnae?

O mal não pode enojaroie,

O bem me fera raayor '

Sc vos ley^í naeu amor.

: vAlheOt

Pequenos contentamentos.

Hl bufcar,quem contereis,

s Que a mim,naó me conhecei».

tff Feitas,

Os goílos^que tantas dores

Fizcraõ jà valer menos^

Nam o$ sceyta pequenos,

Quem nnnqua teve mayores:

Bíím parecem vãos favores,

Poistam tarde OiC quereis

Que inda me nam4:onheceis,

O ffereceifme alegria,

Tcndome jácego^^mouco^uJ i'^A*irã »<

yànde Luis de Camõeil

He bayxeza aceytar pouco»

Quena tanto vos merecia:

Idevos por outra via^

Pois o bem,quc me deveis,

Nunqua noíatisfareis.

Alhet.

Perdigão perdeo a pena,

Nam ha ffia!,que lhe nacn veaha

Voltas,

Ferdigaô,que o peníàmento
Subioeaa alto lugar,

perde a pena do voar.

Ganha a pena do tormento:

Nam tem no ar,nem no vento,

AzaSjCom que fe íoftenha^

Naõ ha mal,que lhe naó venha.
Quiz voar a huma alta torre,]

Mas aehoufe defazado,

E vendofe defpenado,.

De puro penado morre.

Seaqueyxumes lefocorre»

Lança no fogo mais lenha,

Nam ha mal,que lhe nam venha.

Ahumas fenhoras^que haviaõ deJer tercey'

YãSjpara com huma ^Dama,

Pois a tantas perdições,

Senhoras^quereis dar vida,
' Ditofa feja a fenda.

Que tem tais cirurgi6es>

Pois ventura

Meíubioa tanta altura.

Que me fejais valcdoras,

Ditoía íeja a triftura.

Que fe cura

Por voíTos rogos,fenhora.

Ser minha pena mortal,

Jà que entendeis, que he aíli^

Nam quero fallâr por mi.
Que por mi falia meu mal.
Sois fermofas,

Haveis de fcr picdofas.

Por lertudode huma cor:

Que pois Amor vos fez roías

Milagrofasj

Fazey milagresdeamor.

Pedi a quem vó&fabeis.

Que
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Que fsyba de meu trabalho,

Naó pelo,que eu niíTo valho,
Mas peIo,que ?òs valeis,

Que o valer

Devoíío akomereccrj
Com lho pedir de geolhos,

Fârâ,que em meu padecer
Poíía ver

O podcr,quc tem ícus olhos,

VoíTa rauytafermofura
Com aíua tanto vai,

Que me rio de meu mal.
Quando cuydo,emquem, me cura,
i\nieusays

Peçovos.quelhe valhais,

Damas de Amor tam Validas,

Que nunqua tal dor íintais,

Quequeyrais,
Onde Daó ícjais querida».

Endechas a Barbora efcrava,

Queila cativa.

Que me tem cativo,

Porque nella vivo,

Jánam quer^quevíva»
íu nunqua vi rofa

Em fuaves molhos,

Que para meus olhos,

FoíTemais fermofa.

>íem no campo flores

Nem no Cto ertrelias

Meparecem bellas.

Como os meus amores.
Roftofingular,

Olhos foítegados,

Pretos,& canfados,

Mas namde matar.

Huma graça viva,

Que nelles lhe mora
Paraíer fenhora

De quem he cativa,

pretos os cabcllos,

Onde o povo vão.

Perde opinião.

Que louros fáo bellos,

Fretidaõdeamor,
Tam doce a figura.

Que a neve lhe jura

Que trocara a cor

Leda maníidáo.

Que oftío acompanha
lil.Part,

irande Lnhàe Carnes)
Bem parece eftranhaj

Mas Barbara naõ,
Prefença íerena,

Queatormeniaamanfa
Nella em fim dcfcanía

Toda minha pena»

Eílahe a cativa

Que me tem cativo,

E pois nella vivo,

Heforça,queviva.

Ouíra^

Quem ora íoubefle.

Onde o amor nace^

Queoíèmeaííe,

Voltas.

D'amor,& feus danos
Mefiz lavrador^

Semeava amor,

Ecolhia enganos;

Náoviemmeusannos
HoRiem,qne apanhafle»

O que femcaffe.

Vi terra florida

De lindos abrolhos,

Lindos para os ol hos
Duros para a vida.

Mas ares perdida.

Que tal herya pafce

Em forte hora nace.

Com quanto perdi

Trabalhava am vão
Sefemeeygraó,

Grande dor colhi.

Amor nunqua vi,

QucmuytoduraíTCj
Que naó magoaíTe.

Alheai

Se melevâo apcas.

Nos olhos as levow

•201

Sedefaudade
Morrerey,ou naÕ,

Meus olhos diraõ.

De mim a verdade,

#

Troprias.

Cc tot
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Por ellcssre atrevo

Alançarasâgoas,

Que mortrem as mago''s,

Quenefta alma levsj.

As agoasique era váo

Me fazem chorar,

Se ellasíaõ domar
EftaxJearnarfaó,

Porellas relevo

Todas minhas magoas

Que fe força de agoas,

Me leva,fu aslev©^

Todas me entriíiecem

Todas faõfalgadasi

Porém as choradas.

Doces me parecem,

Correy doces agoas

Que íe em vòs me enlevo

Náo doem as magoas>

Que no peyto le?o,

jílheo.

Minínados olhos verdes

Porque me naô vedes.

Voltaspo^rias.

Elles verdes Tão,

Ecem por uíança,

Nacoreíperançai
E nas obras nam;
VoíTa condição

Naõ he d^olhos verdes

Porque me não vedes,

lítnçóesa molhos,

Que ellís dizenn terdes,

Naó faó d^olhos verdes,

Nem de verdes olhos.

Sirvo de giolhos,

Evos naó me credes,

Porque me naõ yedes.

Haviaõ defer,

Porque poíTa vellos

Que huns olhos taó kllos

Naó íe hão de efconderi

Mas fazeyfme crer.

Que já nam ião verde?,

Porqu • me naõ vedes.

Verdes nam o faô.

No que alcanço dellcS/

Vccdesfaõaquelles

Que cíperaoça d«S»

Ss na condiç^
Eftá ferem verdeSj

Porque me não vcCIjs?

Trocay o cuydado^
Senhora cOTsiga,

"Vereis o perigo.

Que he íer defamadQ.

Volt»spo^rias^

Setrocatdeíejo

O amor entre nós,

He para que em vòs

VejâiSjO que vejo,

E fendo trocado,

Eftcímor comigo,
Servoshaeaíligo,

Terdes meu cu ydado
Tendes o fentido

D'aroor livrc,& izento,

E cuydais,que he vento,

Ser taõ mal querido.

Namfejaocuydadoj
Tam volTo inimigo,

Que queyra o perigo

De fer defaroado

Masnunqua foy tal

Eftemeu querer,

Que quem tanto quer,

Qxieyra tanto mal.

Seja eu maltratado,

Enuncaocaftigo

Vos moftre o perigo,

Que he fer defamado.

Atenção de Mifaguarda.

Vcr,Sc mais guardar

Dever outro dia,

Quem o acabaria?

Voltai,

A lindeza voffa,

Dama,quem a xé,

ImpoíTivel hcj

Que guardar le pofla.

be faz tanta moíf->)

VerVOS



Vervos hum fó dia

Quem íe guardaria?

Melhorídcve fer

Nefte aventurar,

Ver.&nâogvardar,
Queguardar,& ver,

Ver,^ defender

Muyto bem feria.

Mas quem poderia.?

Mota.

Irrae quieramadre
A aquella galera,

Conel marmero,
A Ter mannera.

Faltasprocrias,

Madre fí me fucre.

Do quicra que vó*
No lo quiero yo.

Que el amor lo quicre;

Aquel nino fiero, .

Haze que memucva
Porunmarinero
A fer marinera,

El que todo puedc
Madre,no podrà,

PueseUlmavá,
Que el cuerpo fe quede,
Con él porque muerc
Voy,porque no muera.
Que fi es marmero, ;

Serémarinera,

Estyranaley,

©el niíío fenor, :

Que por un amor
SedcfecheunRey,
Quiere,irme quiero

Por^un marinero

A fer marinera, ^

I Dizid ondas,quando
Viftes vòs donzella,

Siendo tierna^y bella

Andarnavegandio?

>!las*que nofccipera.

De aquel nino fiero,

Vea yo quien quiero,

Sea marinera.

^I,Partt

l Rimas 'do\ grande Luis de Camhsl 2o|

. V..', .

Outrai

Saudade minha,
Quando vos veria?

VoltasfroptÍAsl

Efte tempo vaS,
EftavidaefcalTa,

Para todos paíTa,

Sò para mim nam.'

Os dias fe vaõ
Sem ver cite dia.

Quando vos veria?

Vede eíla mudança
Se eAà bem perdida,

£m tam curta vida,

Tam longa eípcrança,

Secftcbem fe alcança.

Tudo fofreria.

Quando vos veria.

Saudoíador,

Eu bem vos entendo:

Mas naõ me defendo.

Porque ofendo Amor,
Se fofíeis mayor,

Em mayor valia.

Vos eflimaria.

Minha fandade»

Caro penhor meu,
A quem direy eu|

Tamanha verdade?

Na minha vontade

Denoyte,&dedia,
Sfimpre vos teria.

Outra:

Vida da minha alma
Naõ vospoílover,
Ido naõ he vida

Parafefofrer,

Voltas procrias.

Quando vos eu yia,

Eííe bem lograva,

A vidaeAimava
Mas então vivia.

Porque vos fervia

Só para vos ver,

ff Ccf jí



Ja que vos naõ vejo

Para que he viver? .

Vivo fem razãoi

Porque em mi oha dor,

Namapoz amor,

Que inimigos íaó

Muygfandetrcyção

M feb iga a fazer,

Que viva fenhora.

Sem vos poder ver.

Nam me atrevo jà.

Minha tam querida,

A chaunarvos vida.

Porque a tenho mà.

Ninguém cuydarà^

Que líio pôde íer,

Sendocne vós vida,

Naó poder viver.

Outra,

Rimas de grande Luts de Câmhil
Acoame Joanne,

E deyxa o beyrame?

Joanne gemia

Maria chorava,

Aíli lamentava

O mal que fentia^

Os olhos feria

j

E nam o beyrame^

Que matou Joanne;

Nam A;y do que vem
Amares veltido.

Que o melmo Cupido^

Veitido nam tem,

SabeSjde que vem
Amores beyrame.

Vem de fer Joanne.

Mote,

Ccyfa deteyramc.

Namorou Joanne.

Voltas ^ropnas*

Por coufa tam pouca

Andas namorado?

Amas o toucado,

E n2m,quetTj o touca?

Ando cega,Sc louca <

Porti meu Joanne,

Tapeio beyrame, '•

Amas o veílido.

Es falfo amador.
Tu Hom vés^quc amor
Se piotadcípido?

Cego,Çí muy perdido
Andas por beyrame,
E eu por ti Joanne.

Atodos encanta

Tua parvoíce.

De tua doudice

Goníalo feefpanta,

E zombando cantai'\:
^^\ ••

Coyfade beyrame,
Namorou Joanne.
Eu nam fey^quevifte

Neík meu toucado.
Que taõ namorado
Dellete íentiíte,

Nam teveja tnftc

iH-^i

A

\

aov K~

Se Helena apartar

Do campo ícus olhos,

Naícerâo abrolhos.

Voltas,

A verdura amena,

Gados,que paceis,

Sabey,queadeveis

Aos olhos de Helena^

Os ventos ferena,

Faz flores d'abrolhos

O ar de íeus olhos.

Faz ferras floridas.

Faz claras a$ fontes

S'ifl:ofaznosmontes

Que fará nas vidas:

Traias íufpendidas, ^i

Como ervas em molhos.

Na luz de íeus olhos

Os corações prende o

;

Com graça inbumana, rv.

De cada peftana

Huma alma lhe prende,

Amorfe lhe rende,

E pofto em giolhos,

Pafma nos íeus olhos.

. mqb
jilheo.

Verdes faõ os campos

I.)ecor de limão,

AíTiíaóos olhos

Domeu coração.

.Voltasl



Mimas do grandeJ^ms de Camksiin

Folias,

CampOjque te eftendes^

Com verdura bella

OveIhas,que nella

Voíío pafto tendes:

De ervas vos mantenndes
Quetrazo veraõ,

£ eu das lembranças

Do meu coração.

Gados,que paceis>

Com contentamento,

Voflb mantimento

Nam no entendeis.

líTo^que comeis,

Nam íaõ ervas^nam

Saágraça dos olhos

Do meu coração.

Verdes faó as ortas

Com rofas,& flores

Moças^que as regão

Mataórae d^amores,

Voltas/uâs.

Entre eílespenftdos

Que daqui parecem

V çrdes ervas crecem.

Altos arvoredos,

Vay deites rochedos

Agoajcomqueas flores.

Doutras ião regadasi

Que matâo de amores.

Com agoa,quccae
Daquellaeípeffura

Outra fe meftura^

Que dos olhos fae:

Toda junta vac

Regar brancas flores

Onde ha outros olhos,

Quematão de amores,

CeleftesjardinSj

As flores eftreUás,

Horteloas delias,

Sâohunsferafins:

Rofasj&jafmins

De divcrlas cores,

Anjos,qucasrega6

Mataômed'amores, r

Alheol

Minina feriuorai

Dizey,de que vem.
Serdes ríguroíai

A quem vos quer bem?

Voltas (uas^

Nam fey quem aflella,

Voíía fermofura,

Que quem he tam dura

Nam pode fer bella.

Vós fereis fermofa,

Mas a razão tem,

Que quem he irofa,

Nam parece bem,
Amoftrahedebellá,

As obras fâo cruas:

Pois qual deitas duas

Ficará na íella?

Se 6car irofa,

Nam vos efl:à bem.

Fique antes fermofa

Que ma is força tem,

O amor fermofo

Se pinta,&fe chama

Se he amor ama,

Se ama he piedofo^

Diz agora a glofa.

Que cftc texto tem,

Que quem he fermofa

Ha de querer bem.

Havey dó minina

Defl^a fermofura,

Que íe aterra he dura

Secafe a bonina,

Sedcpiedola,

Nam veja ninguém
Que porriguroía

Percais tanto bem*

, hlhef,

Tendeme mâo nelle^

Quehura rjefdmc d^ye^

Voltasfuás.

iJ^.

Kf»

Cum real de amor

Dous de confiança^

§
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Etresdeeíperança
Me foge o rrédor.-.'''30u>v

Falto dcíamory

Ss encerra naquelle •

Que huai real me deve.**"'>

'

Fcdiome em p eítado,

Nam lhe quiz penhoT-i;^ ^''

Hi mao pagador,

Tendomo a líerrado

Cufij cordel atadoí

Ao tronco fe leve.

Que hnní real me deve.

Por eíta craveíTa ^'

Sevay acolhcndoí

Eylovay correndo

Fugindo agrão prcfla.

l^eíta raaOjSc neíTa

O falíofe atreve,

Que hum real me deve»

Com proumeo amorj
Sem lhe fazer preço.

Eu nam lhe mereço
Darmedisfavor.

Dame tanta dor,

Que ando após ellcj
'

Pelo que me deve.

Fu de cá bradando,

Ellc vay fugindoj - -

lllelcrrpre rindo

Eu lem pre chorando,

E de quando em quando
Noamorfeaaeve,
Como que náo deve.

Afallar verdade

Ellejà pagou,

Masuoda ficou

Devendo amctadc.

Minha liberdade

He a que me deve

Só neliaíe atreve.

REDONDILHAS DO MESMO.

Cantigas aíheas\

^7 A fonte eftá Leonor T
Si Lavando atalhaj& chorando-)

As amigas pcrguntando_,

ViUesiáomeuamoi?

Rimas do Grande Luis àe Càmtesl

Sfjí'

CíJjb

Voltas do Camões,

Poftoopenfamentontlie,
Porque a tudo o Amor a obriga
Cantava_,mas a cantiga

Eraõ íuípiros por elle.

Nifto ellava Leonor
O feu defejo enganando
As amigas perguntando
Viftes láomeu amor?

í Oroíloíobrehumamão,
Os olhos nochaõ pregados.

Que do chorar já canfados.

Algum defcanfo lhe dão.

Delta forte Leonor
Sufpende de quando (m quando.
Sua dor,em fi tornando.
Mais pefada fente ador,

Naõ dcyta dos olhos agua,
Que náo quer quea dor íc abrande
Amor,porque em inagua grande
Seca as lagrimas a magua.

Qiie defpois de feu amor
Soube novas perguntando,
Dem porviío^a vi chorando,

Olhay^que eíiremos de dor?

Eflas tnvas mandou o Ãuthor da caded^m
que o tinha embargadopor hua divtdajMi"
gueí Rotz^ Fios Seces dAicunha^quefg

'

embarcavaparafora^ao Conde do Re-
dondo */>. Francijco Coutinho Fijo.

Reji fedindolhe ofzejfedcm

/embargar,

Qiicdíabo hetaõ danado.
Que náo tema a cutilada

Dos fios fcccs dacfpada
Do fero Miguel armado?

Pois íe tanto hum golpe fea

Soa na infernal cadea.

Do que o demónio arrecea.

Como naõ fugirey eu?

Com razáo lhe fugiria,

Se cont*elle,& contratado,
Naõ tiveíTc hum forte efcudo
Sò em vofla fenhoria.

Portanto íenhor porveja,

Pois me tem ao remo atado,

Que antes que leja embarcado,
t«í dcfembargado feja. .wau j-

EJfas

\

/



EJias trovas ménàmi HéyN>r dà SUv^yrÁUo
mefmo Conde^enifêrnnnée e^uX^m^

VoíTa fenhoria íõrea

Qtie na5 apura o eagtrnbt)

Fome^fe hs coíBo,a (^ uc tcnht),

Kas afraca & corta â vea.

E quem o contrário íèttte

Eftá farto era toda ahòra.

Como eftou faminto agora.

Mas Marra íe eftácontcncc

Dâlhe pouco de qucín ehora.

Depois voíTa fenboria

Em geral a íudoaeode^j

Acuda amiín,que íó póié
Darme no engenlso valií,

Efperteeíla mufa minha,
Que o tempo traz íanorenta,,

Valhalhe nelía tormenta,

Com eílaàioce ríieziô^a,

Que íó dá vida,&í comenta.

Acuda com proviláo

Naõ de papel mas provida'

D'ouro,6f pratarque efta vida

Naõ íuftenfâò papeis,n30.

Defeytorathcroureyro

Sermehia trabalho grande,

Vo/Ta Senhoria mande
Algum rcmedío.primeyro

Com que a morte o ftrro abrande,

^júáaàe Luh deQamhs^

Nos livros doutos fe trata^

Que o grande Axshiles infano

Deu a morte a Heytor Troyano,

Mas agora a fome maca
O noflb Heytor Lufitano,

Sôellao pòdeacabari-

Se eíTa voíía condição

Líberal,& fingular,

Naõ mete entre eHabâftão,

Bafíante para o fartar.

A HUMA SENHORA , QUE 1,HI
chamem éifbÊij

Que fendo vós SenJiora,AK
Vos queyra tanco o diabd;

Dais manifefto final.

De minha muyta íirmeáâ.

Que os diabos querem mal
Aos Anjosjpor natureza.

207

N Aó poffb chegar scrcabô

De tamanha dèíãíljtit/c^^

Em apimeyra Tarteficú húvh MbU cèfhjftt9t

coitas à mej^a Senhora,

Cantiga

Vy chorar huns clai-ol blhos,

Quando d'Hgs irie partia,

O que magoa,ô què àlegriai

Voltas,

Polo meu apartamento

Se arrazarão todos d^agôà.

Quem cuydou,qiie em tanta magoa
Achaíle contentamento?

Julgue todoentendimento
Qual maisfentir fedevia

Se eíta d6r,íe eft'alegria,-

Quando mais perdido cftivc,

Enrâodeoa eft^alma minha
O mayor goíto^que tií^e.

Aíll íe minh' alma vive

Foy, porque me defendia

D^eíla dor,eíta alegria.

Obem,que Aroormenácdeu
No tempo,quc dcíejey,'

Quando d'elle weapartey
Me confcíTou^quc era nneu.

Se afortuna me àtrívht

De lograr erta alegria?

Não íey íe foy enganadoí
Pois me tinha deferidido

Das iras de mal querido.

No mal dt ferapartadoí

Agora peno dobrado,

Achando no fim do dia

O principio d^atógríâ,

Mote4lRey\

Dó la my vertrura

Que no ver alguna

if!l-J

VoKé.
Sepa, quien padece-

Que en la fepulttík^

Sf



âoS Rimas
Se efcon de ventura,

De qnien Ia íDercce,

Alia me parece,

Quequierc Fortuna,

Que yohillealguíiiè.

Nacientío mefquino^
Dolor fué micamaj
Triíiczafuéelama,

Cuydadoel padrinoj

Veltioíe cl deftino

Negraveftidura,

Huyò la ventura.

No fe halló tormcoro,
Queally no íehilUfle^

Nibien^que paíTalVe,

Sino como viento.iíj^\çj\\

Oh que nacimiento.

Que luegoen lacuna

Ivlefíguio Fortuna!

cftadichamia^

Que fiem pre bufqué,

Bufcandoli,hallé,

Quenolahallaria}

Que qu ien nace en dia

D*eftrel!a Candura,

Nuuca haila ventura.

Nopuíonai cftrelia

Más ventura em min»,

Anfiviveem fim

Quiennacc fin ella:

Nome quexo delia,

Quexome_,que atura

Vidatanefcura.

ViUncete pajioril,

Deoste falve Varcoamie;o

Nã' me faliasPcomoíífijk

BcfcGiljnão cíliva aqui^
,. , ....

Volta,

Pois onde te hão de fallar,

Se naõ eílàs onde a pareces?

Se Madanela conhfcçs,

Nella me podes achar.

E corno rcháod'ir huícar,

/onde fogem de ti?

Pois nem eu tilou em oiim.

Porque tenão acharty

EtntijCcmoEm Madancía -;f- r .

Porque me íuy perder nclla

9Z

dogràtide Luís ie CamÕesl
O dia, que tve ganh^j^

Quemtào,bcm f;.IIâ,nàofcy

Consofnda fórade íi?

Eila falia dentro em wj.

Como tílás aqui prtíènre.

Se lá tens a alma,6c a vidd?

Porque he d'huma alma perdida
Aparecer íempre à genre.

Se es morto, bem k coníente

Que todos fujáode ti?

Eu tanibem fujo de mi.

Outro pajfêril.

Porque no miras Gíraldo

Milamponacon o fuena?

Porque no me mira Ekna,

Voltar,

Buclve a ca',no efíés pafmado.
Mu a,que gentil íonar?

Como te podrâ mirar

Quien no puede ler mirado?

y que bueno enâf»>orado?

NodiráSjfi es mala o buena?

No,que me hizo mudo tiena.

Mira tandulcearftíonia,

Dexate íl'efíos enojos}

Tengo clavado iois ojov
Con que mirar te podia.

Anfi Dios te dé alegria,

Novesquan dulcequc Tucna.?

No,porque no veo Elcna.

Outropaflorii»

«'^

Crecen Camilla os abrolhos

De chorarts por Cincero:

Naõ hfeiTiuytOjquc lhe quero,

Belira,mais,que meus olhos.

Voltas^

Sempre os teus o^hoseftáo

Camilla. d'agoas banhados;

De fe verem deíaiiíados^.

Pôde fer,que chorarão-,

Si,mas creccm os abrolhos,

E tu cegas porCinceroj

Se eu não vejo,quem mais quero.

Para que quero mais olho^^ . ,

^é



Rimas do grande
Se íe foy ha mais de hum mes.
Teus olhos riãocaoiaíão?

Naõjqueapoz clle le vão
Eítas iagnraaSjque ves.

Fazem logo eítcs abrolhos
O mato eípinhoío,& tero:

Pois eu náo vejo a Cíiicero,

líío ío veraõ meus olhos.

Chorando queres morrer?
Mais quero viver chQraodo:
Tu Dão ves,que vàs cegandoá»

SecegOíComOjCy de ver?

Pocm na vifta outros antolhos:

N ao poflb nem menos quero
Ou era para oucro Ciacero,

Antes não quero ter olhos.

A huma mulher , que fc chamada GracU
de Morais,

OUfoSjCm que eíTáo mil flores
;

E com tanca graça olhais,

Quepareccjque os amores,
Morãojunde vói morais.

VtmÇQ rofaSiSc boninas
^Ihos neíTe voíib ver,

i^emíe mil almas arder
Nío fogo d'eflas mininas,
E diloháo minhas dores,

^eus íufpiros,& meus ais.

í' dirão mais,que os amores
»lofáojonde vos morais,

1>oMote^

Vida de minh^ alma.

Voita,

)ous tormentos vejo
irandes por eftremo;

evos vejojCemo
i. íe nâOjdeíejo,

guando me dcfpejo,

^ venho acfcotíier,

remendo o deíejo,

)cfejo temer.

sfVi;ffn'í

nLPííE,
••^i--

LuU de Camões,

Cantiga alhea»

Paítora da ferra,

Daíerra da eftrella,

Percorae por elia.

Volta.

Nos Teus elhos bellos

Tanto Amor fe atreve^

QLie abraza entre a neve
Quantos oufaó velos:

N ão foka os cabellos

Aurora maisbeila,

Percorneporella,

Naó teve elta íerra

Noraeyod'altura^

Mais quea íermolura

Que nella fe encerra.

Bem ceo fica a terra,

QuetemtaUrtrellaj

Percomc por ella.

Sendo entre Paftores

Caufa de mil males,

Naõ íe ouvem nos valles

Sc não íeus louvores.

Eu íôporamores
Naõ feyfaliar nella,

Sey morrer por ella,

Dealguns,que fentíndo

Seu mal vâo moílrando.

Se rim^náo cu ydando.
Que inda paga rindo.

Eu trifte encobrindo

Só meus males della^

Percome por ella.

Sefloresdeíeja

Porventura bellâs.

Das que colhe delias,

Mil morrem de envcja:

Não ha quem não veja

Todo o milhor nellaj

Percome por ella

Se na agoa corrente

Seus olhos inclina,

Faza luz divina

Parar a corrente.

Tal íe vé,que fente

Por verfe a agoa nellaj

Psrcome por ella.

Dd

ào^

JMotei



2IO Rimas dõ

Mote.

Que veréjque me contente?

Glofa de Luis de Camões,
.

Desque una vez yo mire

Senhora vueílra beldad

lamas por mi voluntad

Los ojos de vós quiré.

Pues fi en vós piazer no fiente

Mi vJda,ni lo deíTea,

Si no quereis,que yo os vea,

Queveré^que me comente?

Moíe»

1>e Luís de Camões.

Quem feconíiaern huns olhos

Nasmininas dslles vè,

Quemiamas aâo cem fé.

VoltasJuas.

Quem põem fuás confianças

Em rnininas fem affento,

Offercçao lofrimcnto

A duzentas mil mudanças:

Moííráo no ar eíperanças

Mas em Icus olhos Tevê

Como nâoteto nalma fé.

Enganaó ao parecer

Porque no caio d'âmar,

Saó mulheres no matar,

E mminas no quererj

Quem em Teus olhos íe crer

Cem mil graças nelles vé,

Vellas fim,mas náoter fè

Amo/traóvos nuai momento
Favores affi a molhos.
Mas na mudançi dosolhos

Se lhe mud^ o penfímento.

Em nada )â ttm aíTcnto,

Eo que mais nelles fe vé
He fermoíura íem fe.

Cantiga velha.'

Sois fermofaj& tudo tendes

Se naõ que tendes os olhos verdes

^anàe Luís de Cãmoesl

Ninguém vos pôde tirar

Serdes tam bem aílombrada

Mas eisme de perdoar.

Que os olhos não valem nada:

Foites malaconfelhada

Em querer,que foffem verdes,

Trabalhay de os efcondcrdcs.

A voíTà tefta he jardim.

Aonde amor fe defcnfada

He tam branca^Si bem talhada^

Que parece de Marfim.

Affi he>& quanto amimi
líTo vos nalcede a terdes

Tão perto dos olhos verdes.

Os cabelíos delatados

O raeímo Sol eícurcceni.

Se não jque pôr ferem ondadog,

Algum tanto delmereccm:

Mas afè,quc fe parecem

A furto dos olhos verdes

Naõ vo spele não de os terdes.

As peftanas tem moftrado

Ser rayos,que abrazaó vida«,

Se não foram tam campridas

Tudo o mais era pintado^

Elias me tinhão levado

A alma fem o vós íaberdesi

Ac naó foraó os olhos verdes.

O mimodeíle caraõ

Nem porlhe os olhos confente,

Efer liío,& tranfparente^

Rouba rodo o coração;

Inda aflira acharcys nação,

Quelhenáopefede os verdes.

Mas naó feja cos olhos verdes.

EíTc rifo que he coro pofto

Dequantas graças nacerão^

Se nã ^ que alguns me diííerão

Vos faz covinhas no rofto:

Na vontade tenho pofto

Dar vos a alma,fe quiícrdes,

A troco dos olhos vtrdes.

Nunca fe vio, nem íeefcrcvc

Boca cu ma graça igual,

Se naõ fora de coral,

E os dentes da corda neve.

Doumccua Deos,que meleve,

Sofrerey quanto teverdts,

Naõ me tenhais olhos verdes

Effa gar^snta merece

Outras palavras naõ minhas.

Se naõ que feyta em rcíquinha

'T

Dalfcoin»
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J^imas de grândt
^â!tenin,o que parecCi
LU fey bem quem fe oíFcrece

Uoraar tudo o que tendes,

^ Cambem os oliíos verdes
>fias mãos íaó ferropcas»

ò o vellâs enfeyciçaj

e naõ que fáo alvas cheaSi

temaícyçáo roliça:

lom que apcllai.s por juíliçai

era com ellas prenderdes

)s que vem voflos olhos verdes,

i voíTa gaisntaria

Matará a quem f&Ijrdes,

endes hans deídés,&tardef
>uc eu logo vos roubaria?

'hdoumea Santa Maria,

ou cujo,de quanto tendes,

cambem defíes olhos verdes,

^utro Mote r^mdh^nte eftà na primeyra
TarCe^copg Suas voltas.

^

Outrasfuás ao me/mo»

udo tendes fingular,

'om que os coratjões rendeis

;nào que nndojfazeis

bvinhas para enterrar}

pararcíuícicar

eai força a graçsjque tendes

; não que ceades os olhos verdes.

Tudo fenhora alcançais

iianco o Ter ferraofa alcança,

;não,quedaselperança

os olhos,com que matais:

: acaío osalevantais,

e para as almas renderdes,

; naójque tendes os olhos verdes.

OM ANTÓNIO , SENHO R
le Câfquais,prometeo a Lais de Gamões

íeis galinhas recheadas por húa Co-
pia , que lhe fizera j & mãdan-
dolhc por principio da pagua

meagalinha recheada,

Elie lhe mandou efla Copia

nco galinhas &:mea
eve o ícnhor de Cãfqaais^
imeavinha chea
sapecite para as mais.

|il.FarC.

Luís de Camões,

A, B. C^ Peyto em m&ttes»

ANna quizefterque fofle

OvoíTonocncdapia
Para mòr minha agonia,
Apelles fe fora viyo^

Eavervos alcançara,

Por vòs retratos tirara,

Achilks morreo no templo
Contcnaplando degiolhos
Eu quindo vejo efies olhos,

Artermifa íepultou

A Teu irmâOj& maridO}

Vòs a mim, &ameufentido.

B

9tt

BFmvejoqueíois fenhora

Ellremo da ferosoluía^

Para minha fepultura.

C. C.

CLeopatra fe matou,
Vendo morto a íeu amantCg

E eu por vòs em Ter confiante.

Caííandra difíc de Troya,
Que havia íer dtftruidaj

E eu por vòs d'âlmaj& da viài»

D. D,

D Ido morreo por Eneas

E vòs matais quem vos ama,
Julgay íc fois cruel dama.

Dianirainnoccnte
Da má morte cauíadoraj

V ós da minha íabedora.

E
E,

Uridice foy a caufa

Deorpheo hirao infernOj

VÒ3 de íer meu nsal eterno

FF.

FEdrafó de puro amor
Morreo por feu emtâàOf

Eu morro de defsmado^
Febo vay efcurecendo

m:

^
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AnrevoíTa claridade,

E eu fem ter liberdade

G. G.

Rimai ^oGrandf Lmís ãeCâmêes)

Eu por voflTa fermoíura.

Nimphas engatiáo mil Faunos
Com íeu ar,6c fexmoíura,

Eamiravoíía figura.

Alatea íois fenhorà)

5 Da fermoíura eftreoio,

Eeu perdido PolyphetTio.

Gencbra^que foy Rsiaha

Se perdeo por Lançarote,

E vos por medar a morte,

H. H.

H'
ErculeSjhuma caínifâ

DechamaSjO coníumío»

Minha almadeíque vosvio

HcbiSj& Dido morrera 3

Com orjgordâmudanç I,

Eu vendo voíTa efquivança.

I. I.

IUdich,que o duro Holoferne»

Degoicu.le viva fora>

Mate lhe dcrcis fdnhora.

Júlio Cerar conquiftou

O mundo com fortaleza.

Vós amim com gentileza.

L. L.

LEandro íe afogou,

E foy fua caufa Hiro,
E amim o que vos quero.

Leandro Tc afogou
No mar de fua bonança,

Eu no dcvoflaeípcrança,

M, M.

Minerva dizem que foy,

E pcllas Diofas da guerra,

E vóíjíenhorajda cerra,

Medéa foy muy cruel.

Mas náochegoua metade
De volfa gram crueldade.

N
jL;a

N. N.

Arcifo ofifoperdeo

Em vendo a fua figura.

O. O.

Os olhos chorão o dano,

Que em vos verem fcntirão,

IVlaseu pago o que elles viraõ,

Orphio com adoce Arpa
Venceo o reyno de Pultão,

Vòs]amim cam perfey^õ,

P. P.

PAris a Helena roubou.

Porque Troya foy perdida,

E VÓ8 amisn alma,& vida.

Pyrrho matou Policcnaj''^'^

Pei feyta em todos finaes,

£ vòâ amim tue mataes.

Qi Q.

QVanto mais defejo vervos^
Menos vos vejoíenhora,

Naó vos ver melhor me fora»

Querendo ver a Diana^

A£teon perdeo ávida,

Que cu por vós trago perdida.

R. R.

REmcdio nenhum não vejo.

Que remedee meu malj

Nem crueza á voíía igual,

Roma o mundo íogeyca

Com armíSjlaberjtcmor,

Vós a mim fó por amor.

S.

SErena na mór Fortuna

Com enganos vay cantando
£ vós íemprc amim matando.

T. T.

THisbe morrco por Pyramo,

A ambos matou o Amor,
A mim vonfodisfavor.

-.Jví^

Thisbc



Rimas de
Thisbe pel!o feu aiíiante

Morrco com amorfobejo,

Mas eu mais niorco me vejoi

V. V.

VEnus^que por mais fermoíâj

Lhe deu Paris a maçâa,

Naõ foy quaoco vòs lou^ãa.

Venus ievou a maçáa,

Por vós naó íerdes íeahora

Nacidâ na ^ueil^hoja.

• o-vvX* X,. ' ^"

XPô vos acabe cm gfaça^

Evos faça piedoía,

ldaio,quinto loisftíirmoià»

XanCupea rornou atraz

Por Aponio a invocar,

Ev os nág a meu chamar*

JJ-

Ulio Cefar fe livrou

Dosimigos com abrolhos,

Eu naõ pôíTo deíles olhos.

Jaziaie o Minotauro
Pfefo no feu laberinco,

Mai eu mais preío me finto.

ESTANCAS.
Na medida amiga

, que tem duas contraria*
áades ^ louvando ,& desiouvando hum»

'Dama*

SOishumadamâ
Das feas do mundo

Uccodaamâfjma
Sois cabo profundo.

A voíTa figura

Naõ he para ver

Em voílo poder
Naóhafermoíura,

Fortes dotada
De toda a maldade,
Perfeyta beldade

De vós he tirada

Sois muyto acabada

De tacha.íi de gloía

Pois quanto a fermofa

Luís de Camões*

EíTi vós naó ha nada
Degraô merecer*

Sois bem apartada
Andaes alongada

Dobem parecer.

Bem claro moftrais

Eoi vós fcâldade>

Naõ ha hi maldadcj

Qu3 nâó preccdaes»

De freíco caraó,

Vos vejo aufente,

Em vóshepreíent*

Amácondiçaõi
Emterperfeyçaô
MuyâlhcaeltaeS,

Muy muyto alcançaes

De pouca razão.

M O T T 1.

Catherina bem pror/iete, '

Ora mà^como elia mente^

i /^ Athcrina he msis fermofa

V^ Para mi,que a luz do dia,

Mas mais fermofa feria

Se naõ foflc mentiroía;

Heje a Vqo piedofa,

A menhãa taó differente.

Que Icmprccuydo que mente,
2 Prometeome ontem de vir,

Nunca nuis apparcceo

C reo que naõ prometo,

Se naó ò por me mentir:

Fazrae em fim chorar & rir,

Rio,quando me promete

,

Mas choro quando me mente^

5 Juroumeaquella csdclla

De vir pela alma.que tinha,

Enganourncjôc tinha a minhaj
Dculhe pouco de perdclla:

Ávida gaííoapoz elia^

Porque ma dà,fe promete^

lVIsStirara8,quando mente.

4 Mà,mentiroía, malvada,

Dizey,porque me mentis,

I'romcteis,& entaõ fugis.

Pois fêm tornâr,íudo he nadas

Naõ fois bem aconíeihada,

Qus quem prOmetejfe mente,
O que psrde naó o fente.

5 Tudo vos coníenriria

m
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M O T T E.

% i4i Rimardo grande^ LuA de CameefT'
Quanto quiZeíTeis fazer, -.

.. Alma,& vida á toda a forfcj o?hr
»

'

Sc e/ic voíío prometer. QueilTomedera damortei^ííí^ i

Foííe pormerer hum diaj- J 2108 Comojá me dá da vida.
Todo entaó me desfaria . . í^

Com goíio,&: vós de contente^, c..^ ii; .ri o«ll

Zombaríeis de quem meíite.Oin oipid m'-^^

,(5 Mas pois folgaes dementiri
: Mr.sl ^óv vS

Prometendo de me ver, :/

Eu vos deyxo o prometer, ijsn -L;^.'

Deyxame vós oíervirj ' ^

Haveis entâõ de feniir -,..,,....., .,/
Quanto a minha vida fente:^i3Tiq3iií0v n.^
O íerviraqucm lhe mente.^fcpibnoo^rnA

7 Cacheriname mintio
, ^íãqi-àJKi^

. Muyrasvezcs/emterley,. ;;>S5fiifiYuivI

E todas lhe perdoey
I^orhumia íó que cumprio;--^

Se como me confentio

Fallarlhi,o m-aismcconfenre,

' Nunca mais direy que oícnre.

JT*

Fenof/úgo, frio,& caJma.vp .zimB T ir

Todo o raundo acabarãvi'^^-' adJ \f
Mas nunca vos tirarão

Alma minha damtfpha alma, '»3 V

G L OíS A.ii: •Ji^lW. f

Ao vos guardey quàtido vinha
Era torre,farçâjOU engenho

ov

M G.T.'.-X.E.

or<{um j_i. jví Que mais guar4'sda vostcnha
n s-.uot^ jCÍ £m vòs,que fois alma minha.

A i !i nem frto,nem calma j :

Nam podem ter jurdiçaõ,

Navídâ rim,perém naõ

Eia vòsjque íeoho pôr alra"'t>>J

.y^CT vèf,& com meu cujdadé.

G LèOlS A.

Uerendo Amor eícondervos,
_^lirn parte que vos não vifle,

Com cíiremOjde querervos,

Cegoiuricos olhos com vervos
LevoLioSjrem que os vHle,

Eu cego,mas atinado,

Quando vi que vos nam vis^

Do mefmo Amor indignado,

Jà vedes qual ficaria

Sem vòs,& Gom meu cuydado,

M O T T E.

jí alma^que eflà ofrecida

A tudo;nada Iheheforte^

AJJipaJf/i o bem da vida^

Lomopajfa o malda morte.

GLOSA.

DEmaneyra me faccede,"

O quccemOj& o que defejo^

Que fempre o que temo, vejo

Nunca o que a vontade pede.

Tenho cam offerecida

>».n «o V mk

M o T T E^

Efperey,jà niÕefpero i í si 7 :. í . ^^ oi íTJ

'Dematsvosfervir !cnbora^

'Pois me fazeis cada hora

Tanto malique defc/fero

G L O S A.

I)
Ois fey certo que folgaes,

Quando mais mal me fazeiSj

E que nunca deícançaes.

Se naô quando me moftraes

Quâô pouco bem me quereis*

Serviryos mais nãoefpero^

Pois tneu viver era peora,

Com me fazerdesifenhora^

Tanto mal,que deíefpero.

M O T T E.

'De/calça vny porá afonte,

Leonorpela veràura^

Vã) fermofa^& naÓ fegura.

VOLTA.

LEva na cabeça o pote,

O tefto nas máos de prata,

Cinca de fina efcariaca,

i
ití^it

X'»&U^

Sainho



Rimas do graúda

Traz a vefqumha decote^

JMais branca qne a neve pura,

Vay ftíífnoía^Sc naõ fegura.

Uefcobrea coucaa garganta^
Cabellosdiouroo cran^^adu,

I^ita de cor de encarnado,

Taóhnda.quco mundo efpanta:
Chove nella graça taata^

Que dà graça àkrmofnra,
yayteraiOfa^& naólegura

M O T T E.

§uem àtjjer que a barcapende^

'JJtrlbehey mana que mmte^ *

VOLTA.

SE vos quereis embarcar,
Ê para lilo elUts no caeg,

Lncray logojquetdrdats?
Olnay qu«: títi preamar.-

E íeou.reaijpor vos fretarj

Vosdiller queeíta que pende,
DirIhchey,>TiAna,que mente.

Eíla barca he de carrcyra.
Tem léus aparelhos novos,
Naõ hacomoeila outra em Povos,
Boa de leme.ôc velleyra:

Mas fe por íer a primeyra,
Vos diíTer alguém que pendcj
Dirlheheyimana,que mente. ,

M O T T E.

Com razão queysçarfnepetjf^

1)6 vósyque mal vos qtieypcaht

^oisjenhoraivos/angrats,
^e/eja num corpo voff^.

Eu para levar a palma,
Com que fer voíTo mereça.

Quero que o corpo padeça
Por vòs.que delle fois alma:
Vos do corpo vos queyxais,

Eu queyxarme de vós poíío.

Porque tendo hum corpo voíTo,

Na minhaalma vos fangrais.

£ íem fazer difFercnça,

n!« y-

Luísde Camõesl
No que de mim poíTáis,

Pello pouco,que íentis.

Dais á minha alma doença.
Pois que dons aventuraes,
Oh naó fcja o dano noíTo,

Sangreíe tile corpo voíío.

Porque rainha alma vivaes.
E inda,íe atentardes beta,

Seguis medicina errada.

Porque para fer fangrada
Humaalma Tangue naõ tem*
E pois em mim íarar poffo

Males, ^ueà minha alma dais,

Sc inda outra vez vos íangrais
Svja ntfte corpo yoíTo.

M o T T E.

Retrato vòs naõfois meti

Retratarãovos muy mal^
^e afereis tneu natural
Fôreis mofino como eu.

INda que em vós a arte vença,
O que o natural tem dado,

Naó fofies bem retraçado.

Que ha em vôs mais diffcrença,

Quenovivodo pintado;

Seolugarfecoafidera

Do alço eílado,que vos deu
A forte,que eu mais quizera.

Se he que cu íou quem dantes cra^

Fetrato vós naó íois- meu.
Vós na minha g!oría poíto^
Funa voflaíepoltura,

Vós com bens,eu comdeígoílo,
Pareceiívos ao meu rofto,

E nâaja à minha ventura,

E pois nclbj^ vòs errarão,
O que em mim he principal,

Muyto em ambos leenganàraõ,
Se por mim vos retratai aõ,
Retratarãovos rruyma.
Mas íe effe rofto fingido,

Quizereis reprcientar,

Ou vera por bom partido,
Darlho a alma do fentido,

Para a gloria do lugar.

Vireis pofta neíTa alteza,

Que vós naõ ha couza igual,

E que nem a mayor mal
Podeis vir,oém mór bayxezà,

»i5

Que



ii6
Qae ferdes meu natural.

For iPio naó confcíTeis

Serdes.meUjque hedcfatino,

Conri que o lugar perdereis,

$2 conílrvarvos quereis,

BUíonay^qeeíuiS divino,

Qiieíc nella occafíaõ

ConhectíTem que éreis me»,

Poc meu vos deraó de maó,

Forcis mo fino,como eu.

M.Ç T T E.

Foyjegafiàndo aefperançat

tíiy entendendo os enganos^

®tf malficaraõ meus demos^

E do bemjó dlembrança,

Q L O S A.

Rimas do gY/inde Lúís ãeCamõeii

Que Amoraceytao defejo.

Mas mence no que proraere.

Qiie fe am im íe meobrigou
A darme bens foberanos,

Foy engano,que ordenou,

Que do bem cudo levou,

Do mal fícáraô meus danos.

Ele dor tão defigual

Sofro em mim com padecellos,

Quero de novo lòfrellcs,

- Que por a caufa fer tal,

ISaò determinoQÍFendtUos»

Dobrefe o maljfalre avída,

Çreça a fé, falte a efperança.

Pois íoy mal agradecida.

Fique a dor na ímà imprimida,

£ do bem lò â kmbrança.

M O T T E.

1

^'T Uncaem prazeres paffados

Sl Tive firmeza íegura,

Antes taó arrebatados,

Que inda naô eraó èhegados.

Quando mos levou ventura,

E como quem defconfià.

Ter em tal force mudança,
No meyo deíla pcrfia.

De quanto bem pertendia,

Foyíe gaftando a efperança

Naõ tive por defatino

Aoccafiáo de perdella, í;-

Mas foy culpa do deftino,

Que ninguém como tnais dino
Amor pudera foftella.

Deylhe tudo o que era feu

Naó receando taes danos
Deíle,aquem alma lhe deu,

Q[uandojánaôcra meu>
Fuy entendendo os enganos.

Fiquey defte mal fobejo,

A quem a caufa com pece,

Diícrlhe tudo o que vejoj

•I

iiorlioCl

8 3V^Í'j

ii.ii ky-.\\

fhnaíòc]

P .! òiVÍ

OJoSfherldõ me haveis,

Acabaàya de matarmej

Mas muerto bohè a mirarme^

'iPorque me refufciteis,

VOLT A.

Ues me diftes tal herida,

Con gana de darme muerte,

El morír me es dulce fuerte,

Pues con morir me dais vida.

Ojos,que os deteneis?

Acabad ya de matarmc, »

Mas muerco,bolvèa mirarme,

Porque me refufciteis.í O i^

La llaga cierto ya es mia,

AunqucjOJoSjVòs no querráis,

Mas íi la^muerte me dais,

El morir me es alegria.

Y aíTi digâ^que acabeis, ^\^v.^'> .

Ojos,de relucitartne^

Mas muertOjbolvé a mirarme»

Pgrque me refufciteis

t;^i a<-| ocjIOjO 3íjpoi:ijp!
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Rtmas dógrandítuis ãè Carmes]
%\f

C A T A
EfcritPí d(í> Indim a knm amigos

DErejey huma voíTa,cuydo,que pela de*
íejara nam vi i porque eíte heo mais

certo coítume da Fortuna , confentir
, que

mais fe deíe je,o que mais prefto fe ha de rtegar

Mas porque outras Nios me nam facão
tamanha offenfa , comohe fazeremme luú
pcytar, que vos nam lembro: determiney de
vos obrigar agora com eíta , na qual pouco
mais , ou menos vereis,© que quero.quemc
cícrevaisddfla terra í em pago do qual dante
mão vos papo com novas defta , que nam
íeraõ màs no fundo de huma arca , para aviÍJ

dealguns aventoreyros
, que cuydáo , q-jc

todo o mato he ouregâos , & nana íabcm,qui?
cá,&là,nriás fadas ha.

Deípois que deíTa terra parti , como quení
ofazia para o outro mundo , mandey enfor-
cara quantas eíperanças dera de comer até
entaô,com pregaó pubIico,por falfificadoras

de moeda. Edefenganey eífes peníamentos,
que por cafa rrazia j porque em mim nam fi-

ca ííc pedra fobrepedr^.E alFi poftoem eftadr»

que me nam via , fe nam por entre lufco, &
fufco^asderradeyras palavraSs^ que na Nao
difíe, foraõ as de Scipião A íúc\^oAngrata
fatria^Nonpoffidebis ojja wé-^í.Porqoc quan-
do eu ydo.quefcm peccado , mcobrígaíTca
tres dias de Purgatório

, paíTey trc/milde
más lingoas, peores tenções danadas võfadeíf,

U nafcidas de pura enveja.de verem fu amada
yedrade fi arrancada, yenotro muro afida,

da qual também amizades mais brandas,
que cera , íe acendiaõ cm ódios ,' que
fleíeíperavio , & lume , que me deytava
roais pingos na F3ma,que nos couros de hum
leyraô. Entaõ ajuntoufe a jfto acharemme
fcmprc na pelle a virtude de Achilks,q nam
podia íer cortado fenaõ pelas folias dos pés,
as quaesdemasnam verem nunqua,me fez
yer as de muytos ^ & nam engeycar converfa-
çóesdamefmaimpre^aõ, aquém fracos pu-
nhaõraaonome , vingando com a lingoa,

o

que nam podiam cum obraço.Em fim fenhor,
eu nam fey com que me pague íabsr cambem
salII.Parc.

fugir a quantos laços neíTa terra me arnia'v»5
os aconcencimentos^fe nam com racvir para
cila onde viva mais venerado , que os touros
de Merciana ^ & mais quieto , que a cella dé
hum frade pregador. Da terra vos fey dizer^
quebemãy dos vilões ruinSj&jmadraílade
homens honrados.Porqueos que feca lançáo
abufcar dmheyro ^ fcmpre íe íuftentaò fobre
agoa como bexigas , mas os que Tua o piniaõ
deyta a las armas Mourifcotc , como marc
corpos mortos a praya . íabey que antes quô
amadureçãOjfc fecâo.jà cftes.quc tomâvao
eítaopiniaó de valentes ás cortas, crede, que
nunqua riberas de Duero arnbacâvalgaron
C^arooranos,que roncas de tal foberbia entre
fi fueíTen hablando-, & quando vem aocffey.
toda obra, falvâofe com dizer

,
que fc nam

podem fazer tamanhas duas ccufas coraohe
prometer,& dar Informado diílo vcyo a efta
terra João Tofcano

, que como íe achava
cm algum maguílo de rufiões vcrdadeyra.
mente, que alli era comerias carnes crudas^
fu beber la vivaíangrc.Califtode Siqueira fe

veyocà mais humanamente , porque aífi o
prometeo em huma tormenta grande,cm que
fe vio Mas hum Manoel Sctraó , que ficuc

&nos , manqueyjade hum olho, fe tem cà
provado arrezoadamentc

,
porque fuy toma»

do por juiz de certas pa lavrasjde que elle fez
deídizer ahumíoldado, o qual pela poftura
de fua pelToa era cà tido cm boa conta. Se das
damas da terra quereis novas, ?s quaesfaó
obrigatórias a huma carta , comomarinhcy-
ros a fefta de Sam Frcy Pêro Gonçalves fa»

bey,queosPortuguezas todas caem de ma*
duras

,
que nam he cabo que lhe tenha os

pontos,feIhe quizerem lançar pedaço. Pois
as que a terra dà,alem de ferem de rala,fazey-

me merece , que lhe falíeis alguns amores
de Petrarca , ou de Boícâo^reípondemvos
huaaa linguagem meada de ervilhaca ,quc
trava oa garganta do entendimento, a qual
vos lança agoa na fervura da mór quentura
domuado,HorajuIgay>fenhor,oquc fentirá

JSe hum '

i;'.i
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hum eÃâmago coftumado a refirtir às falfida-

desdeham roíímho de tauxia dehuma à^^

ma Li boneníe, q chia como pucarinhotio-

vocorr. agoâ , vendofe agora entre eftacar-

carne defelé^que nenhum amordà deíi , co-

mo nam choratâlas memorias de m jUo cem-

poreí'poraniorde mim,qo€às mulher es de-

iTa terra digais da minha parte
, que íe que-

rem abfolutamente ter a!ç?da com baraço

& pergaõ ^qus náoreceem íeis meies demà
vida por mar^que eu as eípero com prociíTáo,

& paleo,reveítído em pontifical , adonde
eftoucras íenhoras lhe iraó entregar as chaves
da cidade,8t reconheceram toda ao bediécia,

a que porfuâ muyta idade faõ jà obrigadas.

Por agora nam niais,íenaõ,queefte Suneto,q
aqui vay ,

que fiz à morte de Dom António
de Noronha ^ vos mando em final de quan-
to delia me pei ou. Huma Egloga fiz fobrc a
njefma matéria, a qual também trata alguma
couía da morts do Príncipe ^ que me parece

melaor,que quantas fiz.Tambem vola man-
dara para a moftrardes là a Miguel Dias^quc
pela muyta amizada de Dam António , fol-

garia de aver , mas ocupação de efcrever

muytas cartas para o Reyno , menamdeo
lugar. Também lâ cícrcvo a Luís de Lemos,
emrepoíla doutra , que vi íua ^ íe lhe nam
deràõ (ayba,quc he culpa da viagem^ na qual
tudo íc perde.

Vale

O Seneto que aqui diz , fica entre os outros^

&heoti.

C A a T A II.

ESta vay com a candca na maõ^morer nas
de v.m,& fe dahi paíTar íejaem cinza,

porque nam quero,que do meu pouco comaó
niuytos.E fe todavia quizer meter mais mãos
na crcudella ^ mandelhe lavar o nome i &
valha íem cunhos,

La mar en médio , ytierrashe dcxado,
Y quanto bien coytado yo tenia:

Quão vano imaginar
, quaó claro engano,

Es darme yo a entender
_,
que con parcirme

De mi fe ha de partir un mal tamano.

Quaõ mal eftà no caio
, quem cuyda ^ que

a mudança do lugar muda a dor do ícnti-

Lúis deCâmíesl
mento. E feoaó digiõ quíen dixo ]

que lâ

aufencia caufa olvido. Porque em fim en U
tierra queda , domais a alma acompanha,
Aoalvodeftescuydadosjogaó meus penía.

mentos â barreyra , tendome jà pelo coliume
tam contente de trifte, que trifte me fana fer

contente
,
porque o longo ufo dos annosíe

converte em natureza. Pois oquehe para*
mór mal , tcnbo eu para mòr bem, Aind a q uc
para viver no mundo , me debruo doutro
panOj por nam parecercuruja entre pardais,

fazendõmehum para fer outro j fcn do outro
paraíer hum j mas a dor diflimulada dará
íeu fruyto,quea triíl^za nocoração,hccomo
a traça no pano , Sc por tam triíie me tenho,

que le fentiffc alegria de triíie nam viviria^

Porque a tal fortevim.
Que nam vejo bem algum
Em quanto vejo,

Que nam naíceo para mi
E por nam fentir nenhum.
Nenhum defejo.

Porque coufas impoíliveis, he melhor cfque*

cellas que deíejallas.E por iíTo

Só triíleza ver queria

Pois minha ventura qner,

Que íô ella

Conheça por alegria:

E que íe outra qtiiíer

Morra por ella.

Pouco fabe da triíleza quem(ícm remédio
para ella)diz ao triíte que le alegre.Pois naai

vem,que alhcoscontcntamenros a hum cora*

çãodefcontente,nam lhe remediando oque
íente,lhedrobão,oque padece. VóSjfe bem
àniãoefperais de mim palavrinhas juçyra-

das , enforcadas de bons propofitos
,
pois dí-

fenganayvos , quedeíque profeíTey trifteza^

nunqua mais foubcjogar a outro fito. E por-

que nam digais, que nam fou gente fora do
meu bayro,vedes vay huma volta feyta a eftc

mote , quecfcolhi na manada dos engeyta-

dos,& cuido j que nam he tam dedo quey-
mado, que nam íeja dos que El-Rcy mandou
chamar,oqual falia aíll.

Nam qucro,nam quefo

Jubãoansarelo.

Se
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Sc die negro fofi Allegadosfon igales,los quevienenporíu?
Tambcm niep rece, manos, &c.A cftepropofito, pouco mais.ou
Quanto me aborece iiicnos j íe fizeráo hnmas vokas a hum mote
Toda a alegre cor: dcnchcmãOj que diz por fua arte zambando.
Cor que anjftra dor, mais que nam de fizo(^que toda a galantaria

QaerOj& nam quero he tirala donde íe nam elpera)o qual crede,

Jubão amarcio, que tem mais que roer do que hum praguen»

to. Por tanto rccuerde el alma adormida , 8c

Parecévos que Te pode dizer mais? nam me mande efcumar o entendimento, que doutra

leípondais , quem gabará a noyva.?porquc maneyra , Defuera dormiredcs paílrozico,

áíTentay , que foy cometido,& fazendo» oa Eomeufenhordizaífi
aíToprandOjquenamhetam pequena habili-

dade.E porque vos naaipareça,que foy mais

acertar , que querelo fazerjvedes vay outra

domeímojaez ^ cooi tanto que íe nam y^

o paiVnar.

Perdigão perdleo a pena»

Nam ha n)al,que lhe nam venha,

Em hum mal outro comeíla

Quenunqua vem fò nenhum»
fc. o triílc,que tem hum
A lofrer outro íeofreça.*

Il ló pelo ver conheça.

Que balia hum ("óquc tenha,

Vara que outro lhe venha

*itii>í':

Davalhe o vento no chapeyraó

Quer lhe dé quer nam.
Bem o pode revolver,

Qiie o vento nam traz mais fruyto,
^j

E mais vento he fentir muyto,

O que cm fim fim ha deterj

O melhor,he melhor fer.

Que o vento no chapeyr^,

Quer lhe dé quernam,

Huma coufâ fabey de mim j que queria antes

o bem do mal , q o mal do bem
,
porq muyto

mais fe fente o por vir^ q o paliado, & a mor-
te até matar mata. Nam ley íe íereis marca
de voar tam alto,porque para tomara palha

a cfta matéria , faõ neceflarias azas de Nebir?

Mas vósjoisJiomem de prol , &defculpamc
Que graça fera efperardes de mimlpropo-
íjtocmcouíasqueosnamtem para comigo?

pois ainda que queyra, nam poíío o que que- a conta,em q,ue Vds tenho.E a que de mi VOS>

ro,que hum fentido remontado de nam pór íey dar he,

pé cín ramo verde , tudo lhe fucedc afli , &
cada hum acode,ao que lhe mais doe,Sc mais

eu,que o que mais me entriftece he ter con-

tentamentOj pois fujo delle , que minha alma

o aborrece;porque lhe lembra que he virtude

vjverfemelle. Que jàfebcis que magoa he,

vtlohas , & nam o paparás.Por fugi deites in-

cúaeuientes.

eòíi tií > Toda a coufa defcontcnte,

má3 Gontentarme fó convinha

De meu goíto,

Que o mal,de que fou doente.

Sua mais certa mèíinha^

He delgoíto.

Jà ouvireis dizer , Mouro , o que nam podes

hsvérdâopolaiua alma. O malíem reme-

dio,o mais certo que tem , he fazer da neceííi-

dade virtude;quantomais,fctudo taó pouco

dura,como o pa0ado prazei , porque em 6nf

ULParc.

Qtte efperança me dcfpede,

Triíleza nam me falece,

E tudo nnais me aborrece.

Já que mais nam mereceo
Minha eftrcUa,

Só a tnfteza conheço.

Pois que pêra mim nafceoi

Eeuparaella.

Ko mundo nam tem boa forte , fe nam,' quem
tem por boa a que tem, £ da quí me vem
contcntarme de trifte , mas olhay de que
maneyra:

Vivo aílí ao revés,

Tomando por cerca vida

Certa morte.

Com que folgo em que me pésí

Pois minha forte he fervida,

^fiy. Detalíprte,
"^ Eea Huma

i iJ

i'i
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Huma coufa fabey,que d ir.al mda que às ve-

2CS o vejais lopvar , nâmhaqucm o louve

com aboca^que, o nam tache cora o coiaçaõj

Ajudamea fofrer

Vida tam íem fofrimento,

Etamíemvíd^;
Ver que em fim, fim haõ de ter

DcígoltOjôc contencamento
Huma medida.

Atentayquenam faó roao? confeytos de en-

forcado, para, os que eftaô com o baraço na

garganta,cuydar,quc o bem , & o mal,ainda

qne fejaóditterentes na vida^ íaõ conformes
t»amor£e,porque vcmos^

Que nam ha tam alta forte,

Nem ventura ta ni fubida,'

Ouliefeftradà,

A quem nam aíTopre a morte,

Nam fopreo fogo da vida,

A feu fim todas coufas vão correndo, nem ha
Couíajque otemponamconfuma,nem vida,

que de íi tanto prcíuma,

'Qie'íc nàm veja nadijCm fe vendo^
Qiieo mais certo,que temos,

He nam termos nada certo,

Cà na terra

Puis para íeus nam nafcemos,

Se o íeu nos dà inceco

Nada erra.

Querovos dar conta de hâm Soneto ícm pcr-

nasque íe fez a hum cedo recontro ^ que fe

teve com efte dcftruidor de propofiros , &
raôle acabou

, porque-fe teve por mal cm
pregada a obraxujo teor heo feguinte,

Forçoume amor hum dia
,
que jugaíTe,

Dco as cart-^s.St de ouros levantou:

E íem refpeytar maó vlo^^ío triunfou,

CuyJando, qo ty)etal,q meengan^íTe •

Dizendo,pois triunfou, que triunfafle

A huma Sotadc ourosjque juçou:
Eu cntaõ por burlar,quem me burlou,
Trcs paos jugucy,Sc dice, que ganhaiTe,

P; inccpes de condição , ainda que o fejão de
ianque, faó mais eníadonhos que a pobreza,

Lttis de Câmcef,

fazem com lua fíd3lguíâ,com q lhf!ca vemos
fidrjoruiasdefeussvós.ondenam hatrifotaó
joeyrado

,
que naõ tenha alguma ervilhaca.

Já íabeis, que baíta hum frade ruim, para cac
que faliar a hum Convento, irescoufas nao
lofrem fem diícordiaiCcmpanhiá , namorar
tnandar viláoruim ^ fobrecoufa de leu ince-

rLfie.Naõíe pôde ter paciencíi ^ com quem
quer, q lhe facão , o q ham faz. í3ef3gndeci*

mentos de boas obras deílruera a võrade para
naõ fazellas a amigo, que tem mais cóta com
o intereflc,que com amizade, rezay delie,quâ

he dos cá nomeados.
Grande trabalho he querer fazer alegre

roíto , quando o coração efta triftcjpanohej

que nam toma nunqua bem eíía tinta, que
a Lúa recebe a claridade do Sol , & o roíto do
coração.Nada dá quem naõ dá honra,no que
da. Nâotcm,que agradecer, quem j no que
rccebe,a nam recebe , porque bem comprado
vay , o quecom ellaíe compra* Nada feda
de graça,o que fe pede muyto.Eftà certo,que

querti nam tem huraa vida
_, tem muytas.

Onde a ra?ão íe governa pela vontade
, ha

muytoque praguejar, & pouco, que louvar.

Nenhuma couía homezia os homens tanto
configo , como males ^ de que fe não guar-
darão podendo.Nâo ha alma fem corpo

, qus
tantos corpos faça fem almas , como efte pur-
gatório^ a que chamais honra,donde muytas
vezes os homens cuydáo j que ganhão, ahi

a perdem. Onde ha inveja , naõ ha amizade
nem a pôde haver em defigual converfaçâo.

Bem merecco o engano
,
que cré mais,© que

Ihedizem > queoquevè,Agora,ou fe hadc
viver no mundo fem verdade, ou com ver-

dadefem mundo. E para muyto pontuâl,per-

guntaylhe donde vem? Que algo ciene encl
cuerpo , quelcduele. Hora tempcraymelâ
efta gíyta , que nem aífi , nem aíli achareis

meyo real de deícanfo neftavida , ellanos
trata íòmente,corao elhcos de fi , & coai
razão.

Pois fomente nos he dada,

Para que ganhemos nelia

O que íabcmos,

Sefe gartamal gaftada.

Junta mente com perdelia.

Nos perdemos.

£m fíin cita minha fenhora „ feodo a couía

porque
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porque mais fazemos , neamais traça ai fa-

ya
,
de que nos íervimos.Bíe queremos ver

quão breve he,

t%t

PonderemoSjSi vejamos
Qiie gauhamos em viver

Osquenacemos;
VereraoSjquenaó ganhaffiOSi

Se não algum bem fâ2er

Se o fazemos.

^íunqua vi coufa mais para lembrar , &
menos lembrada , que a morre, fendo mfíjs

abonecida^ que a verdade, temfe em me-
nos conta , que a virtude. Mas com tudo
com íeu penísmento , quando lhe vem à

/ fVontade acarreta mil peníamencosvãois, que
«udo para com ella he hum lume de palhas.

Nenhuma coufa me enche tanto as medidas
paia com eltes , que vivem na mor bo-
nança j como cila j porque quando lhe

menos lcmbra,então lhes arranca as amarras,

dando com os corpos a cofta , & fe veraá
niáOjCom as almas no inferno > que he berú

tuim gaíalhado,

E pois todos ifto temos,

Í4am nos engane a riqueza.

Forque tanto címorccemoSj
1- Trás que vamos,

jáqueteonos por certeza,

Que quaodo mais a queremos,
Adeyxamos.

Gaitamos em alcançalla

A vida & quando queremos
Ufar delia,

Nos t»ra a morte lograla^

AíTi que a Deos perdemos,
E a cila.

Porquejá ouvireis dizer , Ninho feyto,Fega
morta.Que me dizeis ao contentamento do
tinundo^que coda â dura delleeftàem quanto
fc alcançou. Porque acabado de pâíTar, aca-

bado de efquecer. E com razão
, porque

acabado de alcançar he paflado j & mayor
faudade deyxa ,do quehe o contentamenco^

que deo. Eíperay por tot fazer mcrcc
, que

lhe quero dar humas palavrinhas de pro-
poficQ«

Mundo fe te conhecemos^
Porque tanto deiej amos.
Teus enganos?

E íe aíli te requeremos^

Muy íem caufa nos queyxamos
Dèteus danos.

Tu nam enganas ninguém
Poisa quem te deíejar,

Vemòs,quedanas,

Se te querem qual ce vem,
Se fe querem enganar,

Ninguém enganas.

Vejáofe CS bensque tiverão»

Os que mais em alcançarte

Se elmctarão.

Qiiehuns vivendo,não viverão,

E outros ló com deyxatce
Defcanfaráo,

Seeftatamclara fé

Ao mnndo de teus enganos,
Deíengana,

Sobejamente mal vè.

Que coro tantos deftngahos
Se engana.

Mas coriío tu te acomodes
No enganOjCm que andamos,
E que vemos,

Naõ crémos,o que tu pódcs^
Senão,o que defejamos^

E queremos.
Nada tepòdc eftimar.

Quem bem quizer

Refguardartej

E conhecerte.

Que em te perder,ou ganhars

O mais íe guro ganharcc

Heoperderte.

B quem em ti determina

Deícanço poder achar,

Saybajque erra

Que íendo a alma divina^

Náo a pôde defcançar

Nada da terra,

Nafcemospara morrer,

Morremos para ter vida,

Em ti morrendo,

O mais certo he merecer

A vida mal conhecida

Cá vivendo.

Em fim mundo,es eftalagem,

£m que|>oulão nòíTas vidas

Dc

'm
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De corríd^r

De ti letráo de paflagem

Ser betumou mal recebidas
Naoucravida.

Rimando gràttiig Luís de Camões»

rença.quedeconíolara íer confolado: mas
afii entrou o mundo , & aíTi ha de fahirj

inuytos a reprendclo ^ & poucos a emendalo.

E com iílo amaino , beijando eíiás pode-
roíasmãoshuma quatrinqua de vezes ^ cuja

vida , & reverendifiima peííoa noflo Se
nhor , 6ic.

A fuerâj afuera Rodrigo , que eu femuyto
for por elte caminho , darey enfadonho,
de que me parece me não livrará^ nem ainda
privilegio de cidadão do Porto. Epois me Finge que em Goa nasfeflas , quefe fizera^

A X.
fofreyme com meus encargosi à/uccejffaõde hum Governador , íairão avendo a vós

& porque não digais , que fou herege do
amor , & que lhe nãofey orações , vedes
vay huma; Dijuani , de que muriò Blas?
Com hum pé á Portugusza t & outro à

Callelhana: & não vos eípanteis da hbrè, que
cu em qualquer palmo delia matéria perco
o norte,& os Tuplicantes dizem aíTi?

Dijuan de que nmriò Blas,

Tan nifío,y tan mal logrado?

Gil^muriò de deíamadio,

Dime,j uan^quiea le engano,
Que con amor le cnganaíT ?

Penlando,que eí bien hallaíTe,

Adonde el ma! cicrto hslió

Defpues que el engaií j„ vio.

Que hizo Jeíenganado?

Gil^muriò de defamado.
Travou com elle pendença,
Em ter razão coníiadoi

Mas Amor,como he letrado

Houve cQDtn elle a fentença.-

E CO aquella differença^

DiflTe entre fi o.,coytado,

Gil,morreo dedefamado.
Quem tem razaõ tam cerrada,

Quenara íayba fendo rudoí >

E fem refpeyto,

Qie fem Deos he tudo nada,

E nada com ÚU tudo,

Semdefeyto,

í

'''5
• ^

E fendo ifto aíli tam certo^

Como todos confeíTamoSj
E fabemo9,

Nam troquemos pelo incerto,

O era que tam certo eftamos.
Pois o vemos. ••:>/!

A tudo ifto podeis rcrponder > que todos
morremos do mal de Phaetam

, porque dei
dichoalhechoj vá gran trecho. Edefaber
ai couías, & paíTar porellas , ha mais diftc

pgar canas certos homens , a que nam
Jabia maio vmho , S) mtros notados

de alguns vícios , com divi/as nas
handeyras , à* letras conformes

fuás tençõest& inclinações,

D Um que bebia exceflivamcnte tirou

pordivifabum Morcego , ave em que
toy convertida Alcithóe com as irmáas, pot
defprezarem os facriíicios de Bacco.E como
aquelle , quefeemtal erro cahiíTe , nana
queria íer convertido emtaõ bayxo animal,

& tam nojoío , dizia a fua letra alii era caíte^

lhano.

Si yo deíbbedecicre

Atudeydadfanta^y pura,

En alraudes mifígura.

Alguns praguentos quizeráo dizer ,queefl*

letra era malicioía , & que não queria dizer

tanto defejareAe galante de fer mujado eni

ai, comodefejavâ]almudes déíte licor. Mas
he muyfo grande falfidadc que fendo.a letra

aíHra leyta acafo , acertou de fahír aquella

palavra , cora que molhava as (uas
,
quem

tirava a divifa. Do que o innocente autoc

deípois íicou para fe enforcar. Mas outro

galante , que de fino bêbado já paíTava os
limites de bom , & coftumado beber , ti-

rou por divifa humapalmeyraj arvore j que
entre os antigos fígnificava vitoria , & ao pè
delia alguns ramos de vides , & de parreyrasf

pifadas, & dizia a letra aíTi.

Ficay vencidas fem gloria

Vós videsj& vós parreyraS}

Porqueos ramos das palmcyras

Sâo,os que tem a vitoria.

Também aqui naõ faltarão praguentos>que
quizcrão dizer., que efte devoto deyxando
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}i atraz Portugal j cometia eom valerofo

aoiraoOrraças, &Fullas, tendo em pouco

Caparicas t & Seixaes, Masquem ha que

íujademàs hogoas , ou de mal coftuma-

das gargantas*

Oucro galante , a queti» fazia mal ao

eAamago beber o vinho agoado , tirou

por divifa huma peça de chamalote íem

agoas, que lhe aprefsntava Bacco, & dizia

a letra cotno por parte do mefmo Bacco.

fl|

Se como vòs há ahi par,"

Vós o podereis julgar.

Sem agoas fenhor levayo

Se for bom.
Que las agoas de Moncayo
Frias íon»

Aqui não tiverão praguentos , que dizer,

por fero pimão de fiíica , ícrem melhores

os mantimentos fimplcs, queoscompoftos.

Outro , que no beber lançava a barra inda

maisaiéinqueosaíTimacícritos , tiroa por

divifa huma Salamandra t paiIeanJo por ci-

ma de hutnas brâías de fogo , & a letra dizia,

En el fuego vivo yo.

Mas o pintor rrrando as letras accrtoa de
pòr: De fuego la bebo yo. Donde os pra-

guentos ciuizerão adcvinhar, que cfte galante

bebia Orraca de fogo. O demónio foyfa-

^er tal erro,para dcllc (ahir tamanho acerto«

Outro devoto , que defquc eftava quen-

te , dizia dos companheyros ^ quaclquer

que foflèm , o que de cada hum fabia , íèm
rcfpeyto: tirou por diviía hum demoninba-
do , lançando os olhos cm alvo , efcu-

mando , & apontando com odedo para

hum frafco de Vinho,Sc dizia a letra.

Se fallar dema-íiado,

Nam mo tachem,porque emfirti

. ,
Aquella almíi falia em mi.

Sendo atèqui introduzidos os rcligiofos

de Bacco.
,
pedirão dous doutra religtãOi

que também os deyxaíTcm jogar as canas , &
que elles tirarião tal divifa j com que fc

tíralTe alimpo fua habilidade , &Í€ndoen-

trados ambos juntos por certa confor-

midade
,
que havia entre ambos , trou-

xcráo pintados nas bandeyras cada hum
feu par de pombâS^Sc dizia a ktrar

Certo
,
que atéqui chegou a malícia

doshoníens
, porque tão futilmente qui-

2eráo interpretar a innocencia dsfta Ittra,

que tomarão a derradeyra íyllaba da pri-

mcyrã regra , & ajuacaraóna com a pri-

meyra da derradeyra ^ que vem dizer par-

vos , & dijeráo que juntos ílgnifícavão

iíío aquelles dous innoceotes. Mal pecado,

tão errada anda a n^aldade humana > que
logo tem por parvos aos que fabcm pouco,
Ousro homem entrou tambam por ade-

rência nas canas i o qual dizem j que tinha

partes maravilhoías} porque era tão perfeyto

em fuás couías j que o feu comer havia

de fero melhor temperado » & mais fuave

do mundo > Stosfeus vertidos erão íempre

dos nr»ais finos
J
panos , ÔC fitins > que le

pudeílèm defcobnr, & eíla perfeyçáp atè

nos amores , & amizades fe lhe eílendiaj

porque com os amigos fempre rinha fucile-

zasdeconverfação , & comasamigas hum
fingir ,

que queria , o que não queria, E
cm fim atè no jogar ufa va da quellas manhas
todas , as que para ganhar erão oecelTarias,

E tinha mais hum revés da Fortuna re-

cebido ,
que fe lhe eftendia defie a ponta

donariz , até huma orelhi. Elte fenhoc

tirou por divifahuma camiza toda lavrada de

pontinhos, lavor antigo , & a letradizia aífi,'

Pontos de honrado,& fcfndo

Semprenavidaquiz ter,

Apontado no viver.

Apontado mais quetudo

Em meu veftir,& come rj

Pontos futis no meu goíko,

Mb is futis no converíar,

Tanto me vim a apontar,

Que apontado trago o roílo

E as cartas parajogar.

Muytos outros homenilluítrss quizerlâ

feradmicidosaieítasfeftaSj&canas, Sc qucfc

fizera memori-adeiles, conforme, íu IS calida-

des j mas infinita eícriptura fora , fegundo

todos os homens da índia íío a ílinalados,

& /por i!];o eíles bailem para fervirero de

amoilia do que ha nos mais.
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D^EL-REY SELEVC O.

Com^olTa j^or Lms d^ Camões,

Dií lá^o d MordomOtOu dono da eafà.

EIs,<£nhores,o Autor,por me honrar nefta fefti*
velnoyte, mequiz reprelentar huma farça*

ccdiz, que por não fe encontrar com outras já
feytas, buícou huns novos fundamentos paraa
quem tiver hum juizoaíTi afrezoado íatisfazer. E
disque quem le delU naó Contentar

, querendo
outros novos acontecimentos

, que íe vâ aos (ba-
Iheyrosdos Efcudeyros da Caftanheyra, ou de
Alhos Vedros , 8cRarreyro,ou converíe na rua
nova em caía do Boticário , & naó lhe faltará que
eomer: Porém diz o Autor, que ufou nerta obra
da maneyra de Ilopete.Hora quanto a obra fe naó
Parece bamatodos:o Autor diz.que entende delia
nienos que rodos, os que lha puderem emmendar.
Todavia ifto he para praguentos , aos quaes diz,
querefponde com hum di:o de hum Philolopho,
que diz

, ^ós outros eftudante para praguejar , Sc
eu para defpreíar praguentos , Sc com tudo quero
iaber da farça,em que ponto vay.

Moço, Lançarote.
Mo^, Senhor.

'Efcui. São )â chegadas as figuras?
Mo<^. Chegadas faó ellas quaíi ao fim de fua vida.
Ji-ícmi. Como affi?

Aí«f .Porque foy a gente tanta.quenam ficou ca-
pa com ínza,nem talão de çap3to,que nám fahiflc
tora do couce.Hora vieráo huns cn.bucadctes , &
qnizerao entrar por força.eylo arrancamentona
niaorderao huma pedrada na cabeça ao Anjo &
raígaráo huma meya calça ao Ermitão, & agora
diz o Anjo, que nam ha de entrar , atè lhe náo da-
rem hu(T;a cabeça nova ,nem o Ermitão até lhe
nao porem huma ellopada na calça. Eíle'pantoro
íc perdeo alli

, mandeov.m. Domingo apregoar
nos pulpitos,que náo quero nada do alheo
-Ei.cud. Se tila fora outra peça de mais valia , tu
botaras a concicncia pda porta fóra.para o meteres
em tua cifa.

Moç. O fe o clle fora.mais concicncia (cria torrialo
areudnno,quem o havia mifterparafi
rjcud Hora vem ca.vay da qui a Caía de Martim
Chmchnrro, & dizelhe

, que temos cà auto, com
grande fogueyra

, que (e venha (ua mercê para cá,

;& que traga configo o fenhor Romaõ de Alvaren-
•ga, para que lobre o canto tham botemos nofío
contrapouto Ce zombark. Ouycs Lançarote?

irlhebas abrir a porta do quinral.porque mudemos
o vinte aos que cuydaó de entrar por força.

Indtfe e Moço diz.

Chichel lo de Judeu , aíTi como fofte pantufo /que
te cuftava fer huma bolça com hum par.de re-
áles

, que faó bònspãra hum efcudeyro hipócrita
que faó muyto,&: valem pouco.
Pfcííd. Moço, que eftás fazendo que nam râs?
Aíof. Senhor eftou tardando, &; porém cftou cuy-
dando,quefe agora fora aquelle tempo , em que
corriáo as moedas dos fam barcos , fempre defte ti-
na para humas palmilhas. Mas já que alfi hc , diga-
ihcv.m.quefarey defte?

Efcud. O fideputa bragantc,eíperay
, que eíloutro

vo lo dirá.

Faz qutlke tira eor» outro pantufo^vâjffe oMoçt /d*
dize Efcudeyro.

Naó há mais mao coníelho ,quetcr hum vilião
dèftes mimolo

, porque logo paflao opé alem da
maõ.zombaóaííi da gravidade de feu amo. Mas
tornado ao que importa, voflas mercês he necefla-
rio,que/e cheguem huns para os outros,para da-
rem lugar aos outros fenhores, que haò de vir, que
doutra maneyra , fe todo o corro fc hadegaftar em
palanques , íerá bom mandar fazer outro alvaladc,

pC mais» que me háo de fazer mcrcé.que fe hão de
defembuçar.porque eu náo ley que me quer bem,
nem quem me quer maheftc fò dcfgofto tem hutrt
auto, que he comoofficio de Alcaydc, ou haveis
deyxar entrar a todos, ou vos haó de ter por villaô
ruim,.

Entra Martim Ctnehorro,faUando eom outro Efcudejrã
por nome /ílr»íro/io,(^ di i Martim

Chinchorro.

Entre v.m.

^mbrof. Dias ha,fcnhor,que ando de quebras com
coitefias,& por iflo vou diante. Beijo as mãos de
v.m. A verdade he efta , paflear com caía juncada,
fogueyra com caftanh:is , mcfa póíla com alcatifa,

&cartas
j
alem difto auto pára elgariivata»- os den- U

tcs, eftahca vida, de que fc hade fazer concicncia S
Efcud. Senhor , o deícanfo dizem la,que fehade
ter em quanto homem puder,porque 02 trabalhos

fcrai
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ètn os chamarem de feu fe vem por leu pè,que feu

loraehs.

yiart. Hjra po;s,ienhor,o auto dizem,queheta!?

01 que hum auto enfadonho traz mais fono coníi-

;oque huma j^végaçaó comprida.^ .-r.;.:.
.

\fcuL Senhor, por bom mo venderão, 5ceíti o ro-

ley à caila de lua boa fama,Sc le tal he, eu acho,g

or outra parte, nam ha tal vida,como ouvir hu(ã

illão.que arranca a falia da gírganta,mais Icm fa-

or , que huma pêra páo,&. huma donzella, que

em mais podre (ileamor,fallando como Apoílolo,

lais piedofa que huma lamentação. ' »

dart. Para eftes taes he grande peça rapaz traves

j com molho de junco , porque naó andem mais

o cofcorraó, mais roucos, que huma cigarra, tra-

endo de fi enfadamento.

dot^. o^lâ,(enhores , pedem as figuras alfinetes

jra Mucarem hum eícudeyro, hora lusáhi quecn

é aiaii? que ainda vos veja todas a mim âs rebati-

hss;oralus'venháode mano em manojoude ma-

a em mana, '* '' ^-

'ÇchI. Moço falia bem enfinado.
'•'

^s^. Senhor , naó fiz» o cafn.quc os erros por-

mores tem pnvilegio de moedeyro.

\mbro(. Oh rapaz, naó ine entendes ,perguntote

: tardarão muy to por entrar?

io<^. Parecemc, ienhor, que antes que amanheça

jmeçaraó. ' .t'U %5v

\mhroÇ. Oh que falgado moço , zombas de mim?

^em cá,donde es natural?

íâf. Donde quer,que meacho.

}mbroL Pergantote onde naceílcs?

í»f. NiS máosdas parteyras.

\mbre(. Em que terra?

íof . Toda a terra he huma , & mais eu narci eii

via aflobradada , barrida daquella hora ,
que naó

avia palmo de teÍTanella.

iínt. Bsm barrido de vergonha.qucmetu pare-

is, Dize,cuj5 tilhoes?He paravercom quedifpa-

ite reipondes.

Lmsàe Camões': 2 2 f
fe naó para quem entender.'

Mart. Gõmojtaó efcura heella?

A/a|;.Senhor alTia iey eu efcrever,&aíiz na memo-
ria,porque eu naó fcy eicrever,le nam com caiváoj

& porem diz aíTi,

Poramor de vós Biiolanja,

Ando eu morto.

Pelar de meu avó torto.

MATt. Oh como he galante, que defcuydo tam

graciolo , mais vem cá
,
quecidpa te temteu av6

ros disfâvõres,que ts tua dama da?

Moç. Pois fenhor, fe eu houve de pefar de alguém,

náo pelàrcy eu antes dos meus parentes , quedos

alheos;

£/c«</. Pois ouçáo vôfias mercês a volta , que hc

mais chea de gavetas, que trombeta de íercniílimc»

de laValla.

lAo(^. A Volta fenhores,hc muy funda, &: parcceme

lenhorcs,que nem de mergulho a entenderão,Sc

poriflo mandem aíToar os enticnhof, Si metão mais

huma lardinh-í no encendiméto, ?í pode Ter q com
cfta fervilha lhe calçara melhor, ôc todavia pairar

aíTi.

VoíTos olhos tam daninhos,

Me tratarão de feyçao,

Que naó ha em meu cornçáoí

Em que atem dous reis de cominhos, •

Meu bem andalem fucinhos

Por vós morto

Pefar de meu avó torto

io^. A tallar verdade,parecemc a mim.que eu lou

lho de hum meu tio.

iíirt. Vem cá,de'tcu tio,Sc iíTocomo?

íoj:. Como ifto fenhor he adivinhação, quê vof-

s mercês naó entendem. Meu pay era Clérigo,

: os Clérigos fempre chamaó aos filhos fobrinhos,

: daqui me ficou amim ler filho de meu tio.

iart. Hora te digo que es graciolo. Senhor donde
ouveftes efte?

\mi. Aqui me veyo às mãos fem piòs,nem nada,

:cu por graciofootomey.Sc mais tem outra couía

ue huma trova falia também Como vós,Jou como
j,ou cumooChiado.
\inhr. Naó quanta diílb nós havemoslhe de ver

zer alguma coula , em quanto fe veftem as figu-

is, ainda que para que mais auto ,'que vermos a

le.

(cui. Vem*cà moço,dize aquella trova, que
zefte á moça Briolan"ja,por amor de mim.

ÍQÇí Senhor,fi direy , mas a quella troya , náo he

lILPart.

Mart. Hora bcm,que de ver os cominhos com ot"' -^

coração?

Aíof. Pois,fenhores,cor3cáo, bofes.baço , & toda,

a outra mais cabedella , naó fe podem come'- fenáo

com cominhos, & mais fenhores , m inha dama era

tindeyra , Sccfte heo vcrdadeyro entcndirrento,

Man. Eaquella regra,que diz,meu bem anda íem

fucinhos , me dà tu a entender , que ella naó dà

nada de fi.

Moq. Nunca voíTas mercês ouvirão dizer , meu
bem, £c meu mal lutáraó hum dia,meu_bem era tal

que meo mal o vencia, pois dtfta luta fcy tamanha

a queda, que meu bem deu entre huma pedra, que

quebrou osfocinhos , & por ficarem taó e^sfarra-

pados, porque lhe naó podiaó deytar pedaço , por

conielho dos fificos lhos cortarão por lhe nelles

nam faltarem erpes, & da qui ficou meu bem anda

íem fucinhos,como diz o texto,

Âmbrof. Tu fizes jâ melhores argumentos , que

moçosdeeftudo por diade S.Nicalao.

Mart. Senhor , aqujllo tudo he bom engenho efte

moço he natural para lógico.

Moç. Que, fenhor,natural para logea?fi mas nam
tam taia como vofias mercês.

Efcud. Pareceme, Ienhor , que entra a primeyra

figura,Moço, metete.aqui por bayxo defta meia,

Sc ouçamos eíle Repre^lentadov , que vem mais

Ff " amar-
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amarlotados dos encontros , que hasn capuz roxo
de piloto, que fae eai terra, &: o tira da árcade ce-

dro.

Idatt. Senhor elle parece que aprende â cirurgião.

Ambrof. Mais parece ouriiiol capado,queanda de
an)ores com amininados olhos verdes.

Elcud. Emíim parece íigai a de auto em verdade

He ley de direyto afiaz verdadeyra, julgar por íi

niefmoaquilloj.que vem porque cu cuydo,queeu
zornbo de alguém, & cuydo, que zombo da meíma
inaneyra,&; íéaqualquer parece que eftá mais do-
brado, lem nenhum conhecer feu próprio engano,
por grande que feja. Hora, lenhores, amim me ef-

quece o dico todo de ponto claro , mas naó íou de
culpar, porque naó ha raais que ireiS dias, que mo.
déraó , mas em breves palavras direy a vofias mer-
cês a Jumma da obra, eJla he toda de rir do cabo
atè a ponta. Entrará o logo piimeyraraCnte quinze
donzellas

,
que vaó fugidas d€ cala de feus pays, Ôc

vaõ coní cabazes apanhar, azeyrona , & traz ci-
las vem logo oyto mundanos , metidos em hum
covão cantando, quem os amores tem em Sintra,

& dcfpois de cantarem faraó huma danÇade elpa-
das.coula muyto para ver,entra maisFJ-Rey Dom
Sancho bayUndoos machatins ,& entra logo Ca-
terina Real comhuns poucos de parvos numajo-
eyra,6c ícmealosha pela cáfa.de que nafcerà muyto
mantimento ao rifo, Sc nifto fenecerá oauto ,com
muGca de chocalho, & bofinas,que Cupi^do vem
darahuma alfeloeyra aquém quer bem ,&irfe-
háo voíTas nièrcés cada hum para fuás pouzadas.ou
conloaràócâ comnofcodi(ro,que ahi houver. Pa-
receme que nenhum diz, que nam. Hora pois fica-

reis em vano laboryverunt
, porque atègora zom-

bey de vós,por me forrar do erro da repreíentação
como quem diz.digoto antís que mo digas.
Amho(. Hora vos digo fenhores, que fe as figuras
íáo todas tacs, que acertai ião em errardes ditos,
ainda que me parece que efte o naó fez, fenaó a fer
mais galante. Mas leaffiheellahe a melhor inven-
ção

, que cu vi:porque jâ agora reprefen tacões,
todas he darem por praguentos , & lao tam certas
qiehe melhor errallas.que acertalas.

Ejcud. Pareceme que entráo as figuras de fifo.ve-
jamos fc faõ tam^galantes na pratica, como nos
vcílidos.

Entra El-Rty Sehucc, coma Rainha Ejlratonicai

"Rty. Senhora,deíque aventura
Mc quiz darvos por mulher,
Mc finto emnncninccer,
Porque em vofla fermofura,
Perde a velhice feu fer.

Hum-, homem velho,caníado,' '

Náo tem força nem vigor.
Para em fi Icntir amor,

Luís deCámõesl'
Senaó he,que eftou mudadoí
Com ler voífo noutra cor.

,
Mqyto grande dita tem
A mulher,que he fermoía.

Rainha, Senhor grande,mas porém
Se atai he viituofa,

Querlhea ventura mórbem.
/?e/. Si,mas porém nunqua vemos
- Anatureza eímerar,

Donde haja,que tachar,

Que quando ella faz eílremo?,
Em tudo quer fc eítremar.

Eu fallo como quem íentc

Em vósefta calidade,

Pelo que vejo prelente,

E fe me cita moftra mente,
Menteme a mefma verdade,
Huma ló trifteza tenho
Que naó teitia menenice.
Que no mòf contentamento
O trabalho da velhice

Me cm baraça ofentimentcj
Rainh, Senhor,novidades taes

Farmehaõ crer de verdade,
^e/. Novidades lhe chamais

Folgo,fenhorn,que achais

Na velhice novidades.

Ràmh. Senhor,diâS ha que fento

Em o Principe Antiocho
Certo defcontentarr.ento.

Dera algu ma couía a troco
PorlaberleuTentimento.

Vejolhe amarelo o roílo,

Ou de trifte ou de doente,

Ou elle anda mal diípofto.

Ou lá tem certo defgofto

Que o na© dcyxa ier contente:

Mande lenhor vofia alteza

Achamallo por alguém.
Saberemos que mal tem,
Sc he doença de trifteza.

De que nace,ou de que vem.'

Rey. Certo que eu me maravilho

Do que vos ouço dizer.

Que mal pode iielle haver^

Ide dizer a meu filho,

Que me venha logo ver,

Rainha. Se curar naó le procura
Huma coufa deíles tais,

Vem defpois a crecer mais
Quanda le naó acha cura,

Toda a cura he por demais.'

Entr* D Priaci^e Antiochiycoín feu fagsm for novU^
Ltecadto

Trine. Leocadeo fe es avifado,

E náo te falta faber,

Sabermehas dar a entender
Quem ama delcipyado.

Que
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Que íitti efpera de a ver?

Tag. Senhor, naõ,
Mas porém porque razão
Lhe avem la bello,ou de que?

Trtne. Perguntore a conclulaõ»

Não me perguntes porque,
porque he nunhapena cal,

E de taó eíl ranho ler.

Que me cyde deyxar morrer,
E por naó cuydar no mal
O não ouzo inds dizer.

Que maneyra de tormento
Tam cftranho,5í evidente,

Que nem cuydarfe conlcnte,

Porqueomelmo nenfamento
Ha medo do mal que lente!

P»!. Náo eatendo a voíla Alteza:
Trine. Affi importa a rainha dor.
^agí E porque razáo,lenhor?
Trtne. Para que leja a triftcza

Caftigo de meu temorj
Porque ordena
Oamor,quc me condena,'

Que feajáo de íentir

E fem dizer,nem ouvir
Bemaventurada a pena
Que Tc pôde defcubrir,

O cafo grande,§c medonho,
O duro tor.iiento fero,

Verdade he ift'>,que eu quero?
Nâohe verd i.L'e,n)*s íonho
De que acordar n^ó efpero,

Querome chegír ael-fley
]VIeu,pay,que já me eílâ vendo,
Mas onde vou?naó entendo
Com queolhos eu olharey
Hum pay,a quem tanto ofendo?
Que novo modo de antolhos.
Porque nefte etrevimento
Devera meu fentimento,
Para elle naó ter olhos,

Nem para ella penfamento.

Chega aonde ejiã el-Rey.éf dix, El-Rey.

Rey. Filho,como andais aífí

(lue tanto delgoíto tomo
Pe vos ver como vos vi?

Triíc. Naó fey eu tanto demim,
^ue pofla faber o como.
^las ha já,fenhor,quc ando
vlal diípoílojfem faber

ifte mal,que pofla íer,

!:^ue le nelle eílou cuydando,
^uaíl me vejo morrer.

JJy. Pois filho lerá razão.

Que meus fiíicos vos vejáo,

Tric. Os fificosjlenhor.nâo,

>eosmales,queem mim cftáo,
iaõ curas,que me fobejáo.

iLPárt.

Luís de Cdmõesi nf
Rainha. Dey teíè,que na verdade
Hum corpo deycado,& manfo
Defcanfa á íua vontade.

Trmc. Senhorajtlhenfermidadsj
N âo fe cura com delcanlo.

Rainhm, Todavia bom lerá

Que \bi, façáo huma cama.
Time. Hum coxiTiabaílará,

Que afii náo delcanfará

O repouíb de quem ama.
~

Rey. Vamos filho,para dentro,'

Em quanto a cama fe faz,

Repouley como capaz,
Que a mim me dâ cá no centro
A pena,que aííi vos traz.

Váofeyà' vem hum» maça afazer a (ama,& ãitil

Mimos de grandes fenhores,
Efuaseítrcmidadcs
Me háo de matar de amores,
Porque de meros dulçores
Adoecem.
Entaó logo lhes parecem
Aos outros que Ião mamadoSí
E os que íáô mais privados.

Sobre elles cftremecem.
Certo & aííi Deos me ajud©
Quí- Ião muy to graciolos,

Porque de meros viçofos,

Náo podem com a laude.

Mas deyxalos,

Porque elles daràó nos vallos,

Donde mais naó le erguerão,
Indâ que lhe dem a n.aó

Os íeus privados valVallos.

Entra hum Vorttyrodc cana, ^ bate primeiro^ (^M^

Port. Traz,tra2,traz?

A/o;. Jcíu,quem eftá ahí,

Tort. Já vós,mana,ereis mamadai
Para vos levar furtada:

Nunca tal enfejo vi

E vós eílais deícuydada,
Hdoç. E meus defcuydos,que fazem;
P»rí. Voflosdefcuydos,cadella:

A minha alroa,fois taó bella,

Quecfies defcuydos me trazem
Dous mil cuydados à vella.

Pois (ou voíl o ha tantos annos,
Mana.tiray os antolhos,
E vereis meus triftesdannos.

Maça. Não tenhaiâ efles enganos.'

Píí-í. Nem vós tenhais efles olhosj
Que de voíTos olhos vem
Efta minha pena fera.

A/oça. Demcus olhos, affim era.

Fort. Víoça.quetaes olhos tem
NenhuHS o lhos ver devera.

Ff a Múfí
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Moç. E porque?

Fert. Porque cegais

A quantos olhos olhais,

P oito que por vós padecem:

OlhoSsquc íanibem parecem,

Porque não nos caftigais?

Meç. Deos dè filbjpois de vós

Til ou ao que aos outros deu.

Vort. Deíatayme lâ cílcs nós,

E que mais filo quero cu,

Que náo ter filo por vós?

Aícç. Fâllais dàrte,eu vos prometo
Quearepoíla vemáveíla,

lílb he olho de panclla:

Quanío ha já que lois dilcreto?

Tcrt, Qii.into haja que vós loisbelia?

Meç. Dayfme jogo a entender

Que cu íou fca a meu ver:

Pon. ii iflb porque o enrendcis?

M«ç. Porque,porque me dizeis,

Que íó de meu parecer

Vos procede o que labeis.

Port. He verdade.

Moç. Pois inFero.

Qic o vcflo laber he vento,

iicaa coufa declarada,

Meu parecer náo fernada.

^ort. Olhay aquelie argumcntOi
Alem de bella avifada:

Oh nem tanto,nem láo pouco,

Vede vós o que fallaisP^

Moç. Cego no íabcr andiis.

Port. Nofifojmas náotáoloucQ
Como vós,mana,cuydais:

Hora dizey duma mà,
Que náo amais,quem vos ama?

iWôç. Ouviftes vós cantarjâ.

Velho aialo,cm minhacama,

Jà me entendereis:

Vort. Ha,ha
Senhora,efl:ais enganada,

Que com huma capa,6í elpada,

E com cite capuz fora.

^oç. Hora b;m, tirayo hora,

L. fazey huma levada.

Port. Náo,remecu hojealvoroço

Acharmeheis doutra feyçáo.

/4i]ui tira o cepaz ,
Ó" ^iz.

Tert. Tenho má diípofiçáo?

EAas obras faó de moço,
Se as moftras de velho faõ.

iWúf. Tendes niuy gentis mcneos:
Tort. Náo 'cnh.-^ra, fi-ço eftrcmos:

il^«f. f^aíleay hora,veremos
Se tendes tão bons paiTcos:

Tori. Tudo Icnhora.faiemos:

Moç. Virny hora a ePoutra mão:
ferf' Eltadiljporigâo vcdea,

Rimas do grande Luís de Camões.
Que tenho gentil feyçáo:

Moç. Tendes vòs muy boa rèica,

Sofreis ancas?

Tort. Ill o náo,

Moç. For certo.que tendes graça.

Em tudo quanto fizerdes,

Fazey niais,oqueloubcrdes.

Tor. Naó íey couía.que náo faça,

Senhora,por me quererdes.

Moç. Tendes vós muy to boro ar.

Ton. Mai!. que líto fa2,quero quer bem,

Moç. Hivos afinha,que vctn

O Príncipe a le deytar.

Tort. Nunqua huma pelloa tem

Huma hora para faliar.

Entran o Príncipe como feu Pagem, teosaâto^à' diz,»

Princ. Seja a morte apercebida,

Porque ja o amor ordena

A dar a roeu mal fahida,

Porque o fim da minha vida

O íejada mmha pena.

N áo tarde para tomar

Vingança de meu querer.

Pois não fe pôde dizer,

Que náo tem já queclpcrar.

Nem com que fausíazcri

Os fificos,vem,& váo,

Sem fabercm minhas magoas.

Nem o pulfo me acharáó,

E le o querem ver nas agoas,

As dos olhos lho dirâé,

Se com langrias também
Procuráo verme curado,

O temor de meu cuydado

O mais do langue me tem

Nas veas todo coalhado.

Querome aqui encoílar.

Que já o elprito me cay,

LcocadeOjVaymç chamar

Os muficos de roeu pay,

Folgarcy de ouvir cantar.

'^quife ãtyta^come ^Hg repoufa, & falia dizendo ajlai*

\ :,

Priftc. Senhora,qual dcfatino

Me trouxe a tanta ti iílura,

Foy,renhora,por Ví-ntura

A lorça,de meu d.eltino.

Como vofla íerinolura?

Bem conheço,que não polío

Ter táo alto penfamcnto,

JMas difto ió me contento.

Que fc paga com fcr voflb

Oraórmalde meu tormento.

Entrai PS mufe0i,dr Mz /Htxandre da Fenfeca hUdell^

4$lcft, Senhor,de que íe acha mal
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O Pnncipe,ou qu?. mal fente,

PíJ^. Sen hor,íci que eftâ doente,
ivíds lua doença he táJ,

Qvie cncender le náo conlentCi
Os fiíicos vefn.ôc vão,

liuns.íí outros a meude,
besa o podcreui dar Taó.

Quanto mais cura lhe daó
tncáo tem menos laude.

O pay anda em lacnticios

Aos Deoles,quelhedeui
A laude.que convém:
Dizendo,quepor léus vícios,
Oiiulá leu hl tio vem.
Eufufpeytoqueirto íaó

Alguns novos amorinhos.
Que terá no coração.

AUx. a mores,com quem fera'5.

Que lha não dem de fucinhos?
Ven. Senhorcs,que lhe parece
Da doença Uc Annocoí

^lex. Digalha.quern lha conhece;
"Bag, Qje toma morrer a troco

Ue calar, o que padece .

Terf. llío he citar etnperrado
Na doença,que he peori
Tcmno os tíUcOs curado?

iíUx. Oh que de mal dei amor.
No ha tenor lanador,

Tort. Fallaiscomo experimentado.
Que tu cuydo,que cita fadiga,
Que o faz com que dcielpere,

Y por mâs tormento quiere.
Que fe íicnta,y no fe diga.

Alex, Pois.tenhor meu,illo aflelle.

Porque a pena,que fabeis,

Qije cu cuydo,que eftâ nelle,

Uarlheha penas crucis.

Puesno ay quienlaconíuele:
Tort. Folgo porqae me entendeis:

Vag. Hemonos ienhores de hir,

Forque noj eíláeíperando.

Vort. Pois cu também hey de hir,

Que náo me poífo efpedir

Donde vejo eílar cantando;
Trine. Cantay por amor de mi

Alguma cantiga trifte,

Que todo meu malconfífte
Na triftezaem quemevr,

Tert. Mandelhe cantar hum chifte:

éíiex, Chifte não,que he delonetto,

E naó tem efles efticmos,

Outro canto mais modefto:
Porém náo íei que diremos;

Tag. Gãoleaó o dirá prefto.

Porí. Dá licencia V.ÂItcza,
Que diga minha tenção:

Trine. Dizey,feja em canto chaó,
Tort. Pois crede,que he futileza.

Que os Anjos a coiBcrao;
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Diaaó elta.

Enforquey minha eíperança,

E oamoríoy taõ madraço,
Qie lhe cortou o baraço.

Alex. Não me pareee çlla boa.
Tert. Haja eu perdão,

Porque não a entenderão.

Entender,bofa,que he boa,
Naó lhe cahis na feyçâo?

Altx. Dizey hora outra melhor
Com que nos atarraqueis. »•

Tfirt. Hora elperay,6c ouvireis.

Se a efta não dais louvor,

Quero que me degoleis.

Cantiga,

Com voílos olhos Gonçâlve»,
Senhora,cativo tendes

Efte meu coração Mendes,
^/ex.E lia parece muy taibo,

Porque moítra bom indicio.

Tort. Vós cuydarcis,que eu que rayvQ.
rfí/tx.Toda via tem mao iaybo,

Hora mal lhe corre o otticio.

Trine. Tá naó vâ mais por diante

A zonibaria,quc he mâ,
Cantay qualquer delias jâ,

QueeIJeporteyro he galante,

Ningucm o contentara.

rfíg'»; cantam, & tm acatando Jix, o Pagem,

Tag. Parece que adormeceo.
Tort. Pois lerá bom,quc nos vamos.
^lex. Senhor,quer que nos vejamos?
Tort. Senhor,virmehá do Ceo,

Rtlevame que o façamos.

Entra a Rajnha comhum^fMa criada for nmt Frolah
ta , (^diz,a Raynbcé^

Raynh Fro]alta,como ficava

Antioco em te tu vindo?
J^oç. Ficsvaledelpedindo

Da vida,que então levava,

E aífi íeus dias cumprindo,
Rajnh. Oh grave cafo de amor,

Deleíperadaaffeyçáo,

Oh amor fem redempçaõ,
Que alli te fazes mayor:
No mais alto,& fundo pego
AlH tens mayor porfia:

Razão de ti náo íe fia.

Quem te a ti chamou cego
Muy bem (oiibe o quedizia.
Por ventura hia chorando?

Frol. Chorando hia.fic chamando
Ao amor,amor cruel,

E ero,íenhora,le deycando.

the
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Lhe cahio efte papel:

J\ayn. Qije papel?

F ul. EííCjieníiora.

Hiiyn. Amoftra,que quero lello,

Agora acabo de crdlo,

Que ao que moítra por fòia

Ai^ui lhe lançou oíello.

rfí^ai lê o papel,^ áizl

Rajhh. Oh eftranha pena fera,

Jjeíoicola vidâ cara,

Ohqutm nunqua cà viera,

E com íeu pay não cafára,

Ou cm caiando morrera.

Frol. Ainda que eu pefa faõ,

Senhora tudo bem vejo,

Atente,que na eleyçáo

O que lhe pede o delejo

Não confente o coração.

Uaynb. Frolalta,pois que es difcreta

Nadats poílo encobrir,

Porque le «queres fentir,

A huma mulher dilcreta

Tudo fe ha de delcubrir.

O dia,que entrey aqui,

Q_.ie a Sekuco recebi.

Logo nells mefmo dia

Ko Príncipe filho vi

Os olhos.com que me via:

Eílc principio lofrilho,

para ver fe íe mudava,

Antes maisleacreccntava»

Eu amavao como filho,

E elle d^outra arte me amava^

Agora veioono fim

Por fe me não declarar,

}^oisque jaa ifio vim,

A morte,que o levar

Me leve também a mimJ
Porque já que minha forte

Foy taó crua,&: defabrida,

"

Qiieme não quer dar fahida,

Sejamos juntos na morte,

pois o naò íomos na vida.

Oh quem me mandou cazai*

Paravcr tal crueldade,

Ninguém venda a liberdade,

Pois não pôde relgitar

Onde náo tem a vontade.

Qiie náo ha n òr dei vario,

Qiie o forçado calarnenco

Por alcançar alto aflcnto.

Qijeem fim todo o lenhorio

Edá no contentamento,

Não fcy (e o vá ver agora

Se fcrâ tempo conforme,

Ou fe himob a deshora.

A/o(. Depois iremos ícnhora,

Que agora dizcn),(]uc durmc»

Rimas do g rande Luís de Camões]

Entra o fifice a temarlhs o fulfo^cír temandoo diz,»

Fif. Su madrafta oy nombrar,

Yelpullolele altero, '

Eito no entiendo yo,

porque para le alterar

Elcoraçon le obligò:

Pues que el coraçon fe altere,

Y porque en un momento
Algun nuevovencimiento

De afficion terrible le hiere,

Qlic caufa tal movimicnto:

Pues que afficion cabe afiij

Con msdraílapdigo jo.

Dos razones ay aquii

Launadize.quefí,

Laotradize,queno.
Empero yo determino

Deexprimcntar la vcrdad;

Y hazer una habilidad.

Que declare es agua,ó vino,'

Eíla fu enfermedad.

Porque toda efta manana
Tengo eftudiado fu mal,

Sin ver caufa efíetual

De lu dolência inhumana,

Ni otra de fu metal.

Liamar quiero eíle ainejon,

Mas aun deve dcdormir
Segunque esdormilon:

Sancho, ô Sancho?
San. A (cnor,á leiíor:

'. Fí/. f£a auneíta'sdorraiendo?

í«». Eíloyrne,ienor,velliendo.'

Ftf. Pues vellaco, & fin labor

No me refpond^b doimicndo?

Vedios preílo ladron:

Oh que moço,y que ventura,

San. Masqueaní)o,y caraioni

Enibicme elropon,

Quenoollomi veftidura.

Fif. Qie embie el ropcn atà,

Fârece,que osdclmandais,

. 5<í». Que vaya,íenhor,haiha.

Que buenos dias ayais.

Etítra o moço embrulhado em huma manta , éf ^i:G>

o Fi/icõ,

Fif. Di como viencs aílí

Con la manta,y para que?

fi<j». Yolenhor le lodné:

Por venir prcflo vtfti

Lo que mâs preílo me allè.

Porque viendo,que el me llama,

Dormiendo yofin afan.

Salte prefto de la cama.

Que parefco un g.ivilan

Heriuofo comu una dama*
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Fif- '^íss es ru bovedad canta,

Que vicnes deita fecion.

ò(í«. Df liji veílido íç elpanta,

De noche íirve de manta,

Y de dia de ropon.

Ftf. Enibiònie el Rey a llamar

Otra vez.

San. Y a mi.

Fí/. Y;Ui.
ò<aK. Y él que prefta al!à fín mi?

Fif. Qi-ie puedes tu aprovechar?

San. Yo fe lo dirè de aqui,

Si por ia ventura quiere

Para que le dè coniejo

Quando dolienteeítuviere»

Digo,coma, íi pudíerc,

Y beba buen vino anejo,

Porque cfte es el licor

Que da fuerça,y es íabroloi

Que rpgun dizen,renor,

Vino lenhcat cor

Hommi3,& le es provechofoj

Tif. Ya fabes la medicina,

Qie Avicena nos refiere.

San. Pues fenor,porque es divina»

Pêro el Rev que ie quiere,

Que manda, ó que determina.

Hf. El Principe eitá çiolieiite.

San. Oh meíquino,& que mal ha?

Ftf. Y a ti necio,que te vá.

Sãn. Oh fenor,que es mi parientc'

jp;/^. Graciofo el bovoeftà,

Ypuesdime por tu fé,

L 1 oraras íi femuriere?

San. No Uorarè,

Empero,(enor,haré^
La peor cara,que pudiereí

Fif. Ea hovo vé comendo,
Yeníillalamulaayna:

5áí«. Vengalaenfillar rnejori

Fí/. Oh vellaco,yfin fabor.

San, Yo por cierto nolo entiendo»
Pêro una melecina

Le ede pedir,Dios qucriendo.
Porque ando atribulado,

Y no fé parte de mi
Com efte nuvevo cuydadoí
para un íayo esfarrapado,

Que me dizen ay aJli.

Fif. Hora enfillíi,y nunqua biva,

P ucs lufro tus defuinos.

San. Seííor paffion no reciva,

« Ya cavaiga Calaynos .

Ala íombra de una oliva.

rfíijai (ae bolinho coma almofaça J^ aetrda o

& diz,.

Trine. Oh bella v!{l:a,&: humana
Por quem tanto raal loíienho,

grande Luís de C/nmhf,
Oh Princez-a lobcrana

Como nos braços vos tenhog
Ou cfte íonbo me engana:
Pois como fonho também
Mc queres vir magoar,
E para me atormentar
Moftraíme a lombra do betn
Para afli mais me enganar,

•1 Affi que com quanto canfo

Já naó polTo achar atalho.

Pois que ofono quietojôc manfo^
Que os outros totfn por deícanfo

Mc vem a mim por trabalho;

Pois ha hi tantos enganos,
Que condenão minha forte,

ISlaó o tenho já por forte.

Se á voka de tantos danos
Vieíle também a morte.

Aí^ui entra El-Rej com 9 Fi^co , diz El-l

Ri/; Anday,5c vede ic achais

O raftodefte legredo,

Que me dizem,que alcançais.

Ainda que tenho medo,
Que lhe feja por demais.

F//. Plegaa Dios queaqueíle lea.

Para lalud,y remédio
Defta dolência tan fea:

Yo bufcaré todo el médio,
Qu&preílo lano fe vea.

JÍejui lhe toma o Fifico o fulfo, á" dit^

Fif. Aflíoxcn,renor,fusays,

Como fe alia çn lu penar?

Pr;«c. Como me acho perguntais?

E como fe pode achar

Quem íempre le perde mais?

Fif. La refpuefta abre el camino,

Imagina de contino.

Trine. Naõ tenho outro mantimento^
Nem outro contentamento
Se não o em que imagino.

Aejm entra a Ra'fnhat& dii^^

'Raynh. Como fe {ente,fenor,

Tem a febre mai? pequena?
Trine. Kefpondalhe minha pena?

Fí/.Conocido es fu dolor.

Hora (ea en ora buena,
Tomada eftà la tnfteza

A las manos,que fentió:

Uzarédefutileza.

Diz. contra El-Rej]

Cumpleme que íolo yo
Platique con vuel|ía Alteza;
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Kej. Cheguemonos para cà.

iLa^nb. Naó deve deleiperar.

Que em fim (e bem atentiir,

para tjdo o tempo dá

Tempo para (e curar.

Trine. Que cura poderá ter,

Quein tem a cura,íenhora.

No irripoffivel haver.

Ká^wé. Ficay vos,!cnõr,embora.

Que vos naó fey refponder.

Vay(e a Riiynha,ér diz El'R(f,

'Key, Nefte mal,que não comprendo,
Que meyo dais de confelho?

Fif. Senor,nada entiendo dello,

Y (upuello que lo entiendo,

Yo quiziera no entendsHo.
Key. Porque?

Fíf. Porque he entendido

Lo más maio de entender.

Para lo que puei<; ler,

Porque anda,(enor,perdido,'

De amores por mi muger.
Hey. Santo Deos,quc tal amor^

Lhe dá doença tam fera!

Que remédio íchais melhor?

FtJ. Forçado lerá,que muera,
Porque no muei a hií honor:

Sej» Pois como a hum fó herdeyro
Deíle Rcyno,não dareis'

Voíla mulher,pois podeis,

Que todo faz o dinheyro:
pois efte não o engey teis,

Daylha,porqueeu elpero

De vos dar dinheyro,& honra,
Quanto eu para elle quero:

Fif. No tira el mucho diaero
La mancha dela deshonra.

iííy.Orabem poucb defeyto,
He pequice conhecida,
Qjando deyxa de (er feyto.

Porque com elle dnis vida

A quem vos dará proveyco:

Fif. Quan facilmence aporfia

Quien ental mvnqua fe vió
Del coníejo,que me áió,

Vueftra Altezi,qucharia
Si agora fuefle yo?

Uey: A mulher, qiie eu tivcíTe

E^iilhahia.oxdlâ,

Quficllea Raynha quizeíle.'

Fif. Puesdeia.fi le parece,

Qie por elja mucrto eftâ:

Ríy .Que me dizeis:

Fif. La verdad:

Hey.Scm duvida tal fefttiííes?

F;/:SindiiHa,finfal(cdad,

PuC5,íenor,aora tomad
Los tonícjosjque me diftesf
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Rey. Certamentcque eii o via

Em tudo quanto fallava,

Como o villes?porque via?

Fif. Nel puiro,que le alterava

Si la via,ófi ia oia,

Rej. Queuianeyraha de haver.

Que eu certo me maravilho,

Pofla mais o amor do filho.

Do que pode o da mulher:

Finalmente eilha de dar.

Que a ambos corsheco o centro,

Qucroo ir levantar,

E iremos para dentro
' Ncíle caio praticar.

Diz. contra o Frineipei

Levantay vos filho d*hi

O meIhor,que vós puderdes,

E vindevos para aqui.

Porque em fim,o que quizerdes

Tudo havereis de mi.

Fag. Ha lenhoreSjOU lâ,ou?

Fori. Vieftes em conjunção

A melbor,que pôde ler.

Haveis aqui de fazer

A trofquia a hum nfsó.

Pí^. Deyxay[ne,rcnor,dizer,

Haveis ifto de «cabar,

Coração hi bugiar,

No citeis preío en cadenas.

Que pois o amor vos deu penas^

Que vos lanceis a voar:

Tort. Por certo,que bem comprouJ
Ffig. Hora fabeis o que vay,

Antioco, que calou

Com a molher de leu pay,

E o mefmo pay o ordenou?
P«fí. Illo como?
Fag. Não o ley,

Porque dizem,que a amava,']

E que íó por ella andava
Para morrcr,& El-Rey
Deoa a quem a delcjava:

Vert. Se o caza por querer bem"

Com a moça, a quem elle ama,'

Direy que a mim me inflama,

O amor rr ais que a ninguém:
Fag. Pois pe dilhe a nofla dama:
Porf. Por Sam Gil,que cilos cá vem;

Elle pela mão com ella.

Entra El-Rey, & Antisco cct» a Raynha ftla nt^o,^^

Mz,Kl-Rey.

Ríy. Que mais ha.quecfperar
01hay,que eftranhcza vay
O muyto amor ordenar,
Hiríeofilho namorar
pc huma mulher de feu pay,

Querc^



^1.

Querer bem foy fii? dor,

jNííg-ai-lha lerá crueldade,

A fii que jâ foy bondade
Uzav cu de lúímor,
K de tal humanidade.

Ella deyxou de reynar

Como íazia primeyro

Por íe com elle cafar, ->

E por amor verdadeyro ^
Tudo fe pode deyxar, i 1

Eu que nella tinha pofto

Todo o bem de meu cuydadoj

Deyxey mais,que cliahâdeyxado,'

Que mais fe deyxa no gofto,

Que no poderozo eftado:

Mas já que tudo ifto vemos,
Hajam feitas de prazer,

As que melhor poííaó ler,

Porque eu táo grandes eftrcmos>

Eftrcmos le haõ de fazer.

Hajáo cantos para ouvir,

Jogof,prazeres lem fundo,

grande Luís àe C4moes\
Porque íe quereis lentir

Deíle níòuu entrou ò mu njo,
Eaffim ha delahir,

»3I

A<^ui vem 01 muftcos , éf cantam , & depois ií canta
rtm faem/e todas as figuras , n^ diz, Martim

Chinchorro,

Hora, fenhor, tomemos também noíTo pandeyro,
5c vamos feílejar os os noyvos , ou vamos coníoar
com as figuras , porque me parece , queeftahea
niórfefta, que pode ler. Maselpere v. m. ouvire-
mos cantar , & na volta das figuras nos acolhere-
mos. Moço acende efle molho de cavacos , por-
que faz elcuro , não vamos dar com noíco em ai-

gura acolfyro , onde nos fique o ruço, & as canaf-
tras.

E^acie da Fonfeca, Não (enhor , mas o meu Pilartc

irá Gomelies com hum par de tições na mão , &
perdoem o mao agalalhado, mas daqui cm diante
firvaóíe defta poulada , & náo tenham iltopor pa-
Uvras,porque tilas, & plumas o vento as leva.

M -m
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2J4 Rimas do gfànd£ Luis de CamSesl

COME I A
DOS ANFITRIÕES.

Compoíía por -Ltiis de Camões,

A QUAL ENTRAM AS FIGURAS SEGUIIhíTES;

Anfitrião,

Aimenafm mulher,

Sofeafeu moço,

Bromiafua criada.

Entra logo Alntena faudofa do marido^que henagmrrai

Almena.Tl A Senor Anfitrião,
* * Onde eftá todo meu benij

Pois meus olhos vos naó vem,
, Falarey com coração
Que dentro nalma vos tem,
Aufentes duas vontades..

Qual corre mores perigos,

Qual fofre mais crueldades»

Se vòs entre os inimigos.
Se eu entre as laudades.

Qi_ieaventura,que vostraz
,

Tam longe de vorfa terra,

Tantos deiconccrtds faz,

Que fe vos levou â guerra.

Nam mequisleyxarem pazj

Bromia,qaem com vida ter

Da vida jâ defefpera.

Que lhe poderás dizer?

Brom. Que nunca le vio práíer.'

Sc nam quando nam íe elpcra.

E por tanto nam devia

Dctcrtrifteafantefia,

Por que vofla mercê crea.f

Que o prazer íempre faltea,

Quem delle mais defconfia

En tenho no coração,

Do feiíor Anfitrião

Venha hojealp.uma novaí

Naó receba alteração,

Q^ie a verdadeyra aííeyção

N:i longa aufcncia le prova,
Alm' Dizey logo a Felifeo,

Qi^ie chceue muyto aprcflado

Ao cais.&c bulque meyo
De faberfc algum recado

Do poico Pcifito veyo,
^ic n)âi> lhe aveis de dizer.

BelferraÕ T^atraê.

yíureáoprimo delia cúmféu mçp,
Júpiter.

^Mercúrio,

Ifto vosdou porofficio,
^

Dalguma nova fabpr.

Em quanto eu vou tazer

Aos deofes o facrificio.

Vayfe 4lfttcna,(^ diz Õromiâ

Brow. Saudades de minha ama,
€írorinhos,& dcvftÇÓes,

Sacrificios,8c orações

Me haõ de lançar nutna carnal

Certamente

Nós molheres de (ementei

Somos ledcriíbõ tám tofco.

Que com qualquer vento,quc vente
Queremos forçadamente,

Que os deoles vivaócom nofco.

Quero Felifeo chamar,

E dizerlhe aonde hade ir

Mas elle como me vir

Logo hade querer rinchar,'

» de travefib

Euquedezombarnam ceflb

Por ficar com elle em laivo.

Lançolhe,hum,Sc outro remelToi

Aos léus furtolhe o alvo,

E antáo elle fica aveflb."

Porque o melhor dcftas danças

Com huns vindiços affi,

He trazelos por aqui

Ocheyro das clperanças,

Por viver

Ha os homens de trazer

Nos amores afli mornos,
Sò parB ter que fazer, j

Edepois ao remeter

Lançalhe a capa nos cornos^

Felifeojfe eftais à mão,
Chegay câjvem como hum gamO,'

Bem fey,quc naó chamo em váo.

I

i
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Rmis

P'etH Felifeoi

Fel, Chimaiílne tambam vos- chamo]
Porèrn cu ouço, Sc vós não,

Senhora,quems matais,

Se vós já nunca me ouvis.

Ou me ouvis,6c vós falais,

Dizey porque me chamais

Se me vós a mim fogis?

Brom. Eu vos fujo?

ff/. Fogisdigo
De dará meus males cabo.

Brom. Sabey que defle perigo

Naô fujo como de imigo,

Fujo como do diabo.

Fel. Day aodemoeíla tenção,

Ufay antes de cortês,

Cay vós nçfta razaó.

Brom. Do perigo fogem os pés,

Do diabo o coração.

Fel. Dizeyrme,queneíla brig!»

Do meu coração fagis?

Brom. Ainda,que eu iílb diga.

Fel. A minha doce inimiga.

Bem finto,queme fintis,

Mas para que me chamais?

J5ro»f. Mandavos minha fenora

Que chegueis daqui ao cais,

E algu mas novas faybais

D^Anfitriaó nefla ora.

Fel. Quem as não labe defi.'

Doutrem como as fabcrá?

Brom. Não nas fabeis vós de mi?

Ftl. Má trama venha por ti.

Duna feyticeyra ma,
Porque não me olhas direyto,

Cadcla,que afli me cortas.

Brom. Porque vos quero dar portas.

Que i'cu olhar doutro geyto,

Trarey cem mil vidas mortas.

Fel. E pois para que me andais

Enganando ha cem mil annos?

Brom. Douvos vida com enganos,

Fe/. Nefles enganinhos taes

Acho cruéis defenganos.

BroTn. Quanta eíles vos quero cu dar,

Vós cuydais,qu e cftais na feia.

Pois podeis vos decer delia,

Q^ueu nunca vos pude olhar,

Fí/.Jijgais comigo á panela?

Tendesmc ha tanto cativo,

E defenganayfme agora?

Todo iflb he o que privo

Aííi,que heiílo fenhora,

Dochelo morro,dochelo vivo?

Sc me vós dífenganais

^
No cabo de tantos annos,

Dn"ey,lc licença dais,

Daifme vida com enganos,

llI.Pait.

do grande Luis de Cém^e/l
Delenganosjà chegais

Mas fe iflo havia de ler

Dizey,má defconhecida,

Deílerro de meu viver,

Que vos cuftava dizer

Amor bufca tua vida? ^

Brom. Zombais falaiime coprinhas?
ícl. Rirvoseis íe vem á maó:

Coprasnão,masiílo íaô

Anfias.y paííiones minhas
Dos bofesjêc coração.

Brom. Uvos fazendo duns íenaosé

Fi/. Perdoneme Dios fipeco.

Brom. Nefles dentinhos framcngos
Conheço,que fois hum peco,
De todos quatro avoengos.

Ftl. Tudo vos levo cm capelo,

Jà qu^eílais tanto em agraço,'

Porém falando fingelo,

A furto deíTamaozelo,

Qucreifmedar hum abraço?
firow. Ora digo que não poífb

Ufar com volco de fero,

Tomayo.
Ftl.Jà o não quero,

Porque efle abraço voflo
Sabey.que he engano mero.'

Brom, O vós loisduns fenfaborcs

Abraço pedis aííim

S*eu remango dum chapim?
F</. Tudo ifio laó favores

Zombay,vingayvos de mim»
Brom. Vós de furiofo touro

As garrochas não fentis.

Fel. Vedes cora iflo ló mouro.
Quando cuydo que fois ouro,'

Achovos todaceytis.

Bre»». Em fim fanha de vilão

Vos fez perder hum bom diaí

Fí/. Jâ agora o eu tomaria,

Qucreilmodar.
Brcni. Hora não,

Coceyvos eu toda via.'

Fel. Pois,íenora,a quem vos ama.
Sois tam delarrazoada,

Quero tomar outra dama,
Que nam digam os d^Alfama,"

Que nam tenho namorada.
Brcm. Deyxayme.
Fel. Vòs rac deyxais.'

Brom. Deyxayme.
Fí/.Zombaisdemi?
Brem. Deyxayme.poís me engçytals

Eu me aulentarey daqui,

Onde me mais não vejais?

Fel. Boa eftâ a zombaria.

Brcm. Naõ laó eíTas minhas manhas,^

Fel. Porém isvos todavia?

írsw. Voyme alas ticrras cftranaSi

-7- A do veaturameguia.
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f Jfií Rimas do

Vajfe Bromia y& áiz. Felifca.

FeU Fantefias de donzellas,

Náo ha,quem como eu as quebrCí
Torque certo cuydam dias,

Que com palavrinhas bel las

Vos vendem gato por lebre.

Eftatera lá para íi

Qu'eu lou por ella finado,
E cre que zomba de rii,

E eu digolhe,quefí,

Sou por ella elperdiçado.
Prezaíe de hqmas figuras,

E eu não quero mais Frandes,
Doulhe trela ás traveíluras,

Porque defías cofladuras
Sc fazem as chagas grandes.
Qu*eftas,que andam fempreárela,
Eítas vos digo eu,que colTb,

.

Porque de firmes na fella,

Crem.quefalfaô acoftella,
E ficáo pelo pefcoflo.
Que quando eítas damas tais

"Mc cachão então recacho,
Mas difto agora no roais,

Querome ir daqui ao cais

Ver le alguQ)as inovas acho.

Grande Lttis deCámUi.
Tomarás fua forma em ti.

Que ofarásmuy facilmente^

E eu me transformarey

Na de Solea criado íeu,

E ao arrayal me irey.

Onde logo faberey

Como fe a batalha deu,

E afli poderás entrar.

Em lugar de feu mando,
E para que íejas crido,

Podfcrás também contar.

Quanto cu là tiver íabido.

2up. Quem arde em tamanho fogo
Tualhe a virtude acor

De íotil,& íabedor,

E quem fora eftá do jogo
Enxerga o lanço melhor.

Mas tu,que dos fabedores

Tanto avante femprc eílàs,

Sc Deos es dos mercadores,
Seloâs dos amadores,
Pois tal remédio me dás.

Ponhalelogo em effeyto.

Que nâo lofre diiaçaro,

Quem o fogo tem no peyto,
E tu vay logo direyto

Aonde anda Anfitrião,

yayfe Feltjeo, & vem lupiter
^ & Minurio y& dixÃ

luptter,

2uf. O grande,& alto deftino,
O potencia tam profana,

Q^eafetad^um minino .
>

Faça,que meu fer divino
Sc perca por caufa humana!
Que mèaproveytam os ceos,
Onde minha eflçncia mora,
Com tanto poder, fc agora,
A quem me adora por Deos,
Sirvo eu como a feííora?

O que eftranha afeyção
Quem em bayx$ couza vay por
A vontade,& o coraçãp,
Sabe tam pouco d'amor,
Qiaó pouco amor de razão,
Mas que remédio ey de ter
Contra molher tam terribel,

Qae fenáo póJe vencer?
Mere, Alto fenhor teu poder,
O deficit faz poffivel.

2«p. Tu nam vcgqu^efta mulher
Seprczade vircuoín?

Meu. Senhor,tudo pôde fer,

Que para quç-m muy to quer.
Sempre a feyçaó he manholí.
Seu mando eftâ aufente
Naguerra longe daqui,

3]u,queesJupiurpoteaiiç, ^

Vãofey& vmFdifeOt & Calijfot^ dk, Fdifetí

Fel. A do bueno por aqui,
Tam longe do coftumado^

Cal. Mais longe vou eu de nif,

D^r perto de meu cuydado.
Ftl. No andar vos conheci.
Cal. E vôs onde vos lançais.

Com vofla contemplaçam?
Fe/. Eu chego daqui ao cais

A fuberde Aniitriáo,

Nam (ey fc vou por demais.'

Cal, Porque,por demais dizeis?

Fel. Porque nada alli he certo.

Cêl. Novas là nam nas bufqueis,'

Porque aqui as tendes tnais per^oi
Ff/. Pois daymas já,íe as fabeis.

Cal. Hum navio he jâ chegado
Abarra,que vcmde là,

Traz de Anfitnaó recado,

Diz,que o deyxa embarcado,'
Para le vir para cá.

Tem vencido aquelle Rey,
E diz,íep,undo lhe ouvi.
Que cfta noyte fcrà aqui.

Tti, Eflas novas Icvarey

A Almcna, que torne em fí.

Porque ella tem mayor guerra,
Cos temores de perdclo.

Que clle CO Rey delia terra*

Cal. Onde amor lançar o leio,

Nenhuma couía o deftcna»

Porqtié



Rhnàs dó

Porque Inda quío penfaracnco

Vosíique,íenor,em calma.

Por morte.ou apartamento.

Sempre vos lá ficaó naima

As pègadss do tormento.

Fd.l{\o he hum fegredo mero

A que o aaior nos obriga,

Por ilVo cm caio tam fero,

Scíior,nunca ninguém diga,

Já lho quis,&. nam lho quero

Eu quizbem a huraa molher

Que vòsconhecefte bem,

E com muyto lhe querer,

Caíbiíle.

Cal. 0,& com quem,

Que inda o nam poíTo crer?

Fel. Com hum mercador, quevcyo
Agora do Egypto rico*

C*/. Iflotrazagoa no bico

Eíle homem hc parvo, ou fcyo.

Fí/.Pos vedesPdiílo me pico,

E em pago delta treyçáo

A fôra outro mil delcontos,

Que trás coníigo a afeyçáo.

Sempre os finaes deites pontos

Trarey no meu coração.

Cal, Viftela mais? .

Fe/. Senor vi.

Na janelinha da orade,*

Pafley,&:dinelhcaín;

Calada lem piedade,

Poiquenaó naaveisde mim?
Cal. Que vos diffe?

Fíí.Lá no centro

Ehc cnxerguey pauca alegria,

E como quem lhe doya,

Metcndole para dentro
dillc jà palloilolia

CíJí/ífl. Ah má fem conhecimento.
Quem lhe dcíle mil chofradas!

Ftl. Senor,como Çaó cafadas

Caláofe co efquccimento

Das co ufas,que laõ paíTadas.

Cal. Lembranças de vosdeyxar

Picarvosháo como tojos.

Fí/.Senor aveis de allencar,

Qje onde amor vosquer matar,

Sempre alhamiran ojos.

Hjm motetc lhe mandey
Hum dia eftanda.com febre.

Só da payxáo,que tomey.

Cd. Pois vejamos,quem tem lebre

Fil. Seiíor eu volo direy

Mote.

Vós por outrem èu por vôs,

Vós contente,& eu penado,

Vós calada,e eu canlado

Poios tantos de roíiiha dona.

L»isáeÇamhsl3,
Cia/. Senor vós fó o fizefte?

Fe/. Si.ninguem me ajudou.'

Cal. Se vós íó o compufeíle

Crede,quecft:remo difleíles,

Nunca Orlando tal talou,

Senor,fizeíteJhe pé?

Fe/.Senor,íi todo hum anno
Vôs zombais fe naw m^engano^

Cal. Naó,mas douvos minha fé

Que nunca vi tam bom pano»

Fel. ora olhe voíTa m#rce.
^

Volta.

Qlhây em quaô fundos vãos

por voíTa caufa me afogo.

Que outro me ganha o jogo,

E eu trilte pago os paos,

Olhos traveírcre,6c mãos

Inda eu veja o meuc uydado
Porefle voíTo trocado.

Cai. No mais,que illb me degola»

5efior,eu aja perdaõ:

Fizcftes eíle rifão

Ern algum jogo de bola,

Eíoylheelle terá mão?

F</. Digovos que o vio,fic lho leò

Hom moçozinho de eleola.

C*l. Eftá iflb offi doCeo:
Sabe cila jogar abola

Ftl. Naô.
Çat. Pois naô vos entendeo

Oraeujáchcgucy a ler

Petrarca,Sc crede de mi

Que nunca tal coufa vi

Onde mora o bom faber,

Logodâ íinaldeíi

Onde cafada pofeítes,

Dizey porque naó difleftes,'

Lâ que yo vi por mi mal?

F«/.R€nunciava,o mctalj

Que em rifões zinhos comoeftC*»

Hafede pór tal com tal.

Que a trova trigo tremes

Hadc fer toda dum pano,

Qie parece muyto Ingres

Num pelote Português

Todo hum quarto caflelhano^

Ouvi outra também minha,

Que íii a certa tenção
Clara,leve bonitinha

defeyçáojquetefta trovinha,

Hc trovinha de feyçáo.

Como cu hum diame vifle

Morto,& amao na candca,

E ella naô me acodifle,

Fizlhe cfl:a,porqtTe' fcniiíT*

Que dava os fiosátea:

Eopropofitohc
Andar cu hum dia í© - .

i



E pára qâe buvefle dó

De mim,& de minha fé

Lamenteyihe como Jò
Cal. Anditftes,renor,muy bcn
í'el. Ora lenorjatentay,

E vede o fabio,que cem.

Se he para a ver algum,

Cal. Ora dizey^

fel. Eyh vay

Trova»

Coração de carne crua,

V lo teu amoraqu ,

Que efmorccido povCÍ

Jaz no meyo defta rua;

Caí. Na rua íènor jazia,

E era em teir po de lama?

Fe/. Senor quem fala a quem ama
De íi mel aio fe naó fia,

Aveis de nentirâ dama
Cal. Volta dia^?

FeL Singular,

Sc náoquehemuytofentidá^
Farvosha,ienor chorar.

Cal. O diga por fua vida.

Fei. Farey.o que me mandar,

Folta.

Porque náo ás delle magoa
O dura mais que ninguém.
Que anda o tnfte,que naó tem
Qiemlhe dé huma vczdeagoaj
JNam lhe negues teu querer
Pois te naó cuíla dinheyro,
Que em fim por deiTadeyro
A cerra te hade comer.

Cal. Tal trova nunca Te vio

Agorentaílela jà?

Fet. Senor nam,ainda eftí

Como a fuamáy pario

E não cftá muyto ma.
Cai He trova, que tem por fcis

Naó na poflo mais gabar^
Mas pois tal couza fazeis,

Senor,nam me enfinareis

Donde vém também trovar?
Fel.Nàò heacouíataó pequena

Como,rcnor,afizeftes,

Efla,que agora diflelfes.

Mas poren) vou dar a Almena,'
Kftas novas,que me deftcs

Depois, feííor,nos veremos
ficay jà roendo cfle oflo

Cal. Ó roer,<eiior.he veílb.

Fe/.Pois cu por niais.ózobemosi
Ey fie fer voíío,6c revoflb,

C<?/. Oh rlcufayvos d^cftrfmos
Queifl'o,icúor,me atarraca.

Mimas do grande Luís 4^Camões)^^
• Mas nós nos encontraremos,

E lobre iflo envidaremos
Dous reales mais de faca.

Vaofe amboi ^& "^em hpittr , é' Mercúrio tramforr/m.
deiilH^tter na forma de /infitrtaõ , MtrtHTKimt

de Sofea ejcravo,& dtz, luptter,

lup. Mercúrio pois fou mudado
Ncfta forma natural,

01ha,8c nota com cuydado,
Se eftâ cm mim o pintado

A parente co real?

Mer, Quem tam próprio le transforma^
Tenho por opinião,

Que natal transformação
Lhe prefton natura a forma,

Com que fez Anfitrião.

lup. Pois tu no geíto.ôc na cor
Eftás Sofea efefavo feu

iWerc. Munto mais fara's,fefior.'

Jup. Nam no faz lenio o amor,
Qíie nifto pôde mais que eu

^erc. Já.íf íioi ,te fiz menção
Como deo Anfitjiiáo

A el-Rey Tcrela a morte.
Que na guerrra igual a forte

Pôde mais,quc o coração
E de pois de ler tomada
Toda a Cidade com gloria

D*Anfitrião bem ganhada.
Como em final de viítoria.

Efta copa lhe foy dada,

Porella bebia el-Rcy
Em quanto a vida queria,

E eu porque te compria,
A feu efcravoa furcey.

Que numa caxa a trazia.

Eíta poderás levar
^

A Almena,por]hemoílrar
Verdadcyro,o que he fingido,

E defta arte lerás crido.

Sem mais outro ardilbufcar.

Jíí^.Pois tudo tens ordenado
Por tam nova,& fotil arte,

Como me vires entrado,

Irás dar efte recado

A Febo de minha parte.'

Que faça mais de vagar

Seu curlo ncítc Emifpherío,"

Queoquefoeacoftumar,
Que efta noyte ey de ordenar
Hum cafodcaltomyftcrio,
E à Efpera maisaltA

Mandaras,que fixaefteja.

Porque a noy te niayor feja

Por que fcmpre o tempo falta

Ondcalcgiia helobeja.

E terás tamanho tento,

Que coroo ifto íe ordenar'

Venha*



Rimai
Venhas a qui vigiar,

Porque meu contentamento^
ninguém mo pofia eltrovar

ilíVrc.bcja feyto fem de bate

Tudo como te convém.

luf. Pois nam parece ninguetn

Como homem de cafa bate,

E muda a falia também.

Bate Mercúrio â portal

i!<fertf,Odelacara,en buena hora

Dar mean de ccnar aqui?

Brom. Sofea parece,qnc ouvi,

Alviçaras,minha fenora,

Que na fala o conheci.

Kntra Almena,(jy Bremial

^l. Zombais Rromia,por ventura?

JBrow. Senora,nam 2ombo,nam.
yí/wí. Vejo eu Anfitrião,

Ou a vifta me afigura,

O queeftá no coração?-

lup. Olhos dl ante dos quais

Defcjey mais eíle dia,

Qite nenhuma outra alegria

Senora,nunca creais

Que ihe minta afentefia.

Altn, Oh prefença mais querida

Que quantas formou amor,

Ifto he vcrdade,fenor?

A cabefeaquia vida,

Por nam ver prazer mayor
Jw^.Pois efta ora de vos ver

Alcançar,leííora,pude,

Para mais contente fer,

Conforme co efte prazer

Novas de vofla faude.

^/w.Vida foy pclada,êc crua
A faude queea íoílinha

Que em quanto,lenor,a tinha,

Temer perigo na fua

me fezdeícuydar da minha:
A/íre. Ypuesmi fenora Almcn»

Pefiaal demionio malvado,
Nodiráaunfu criado,

Vengacs Soíea nora buena?
^It». Sejais, Sofea,bem chegado.

Brom. Bem mal cri eu,que pudeíTe

Verte,Soies.hoje aqui.

Aíere. Pues tambien yo no crey.

Que en mi vida te viefie,

Segun \as mucrtes,que vi

Alt». Muyto feíior folgarey

Com novas de vencin\ento

J«;>,De tudo quanto pafley

Porvosdar contentamento,

Em fuma vos contarey, -.-.,

Trago, fenora,a viéloria

Da queile Rey tam temido,

Com fama clara 6c notória,

do grande Lmsàe Camõef,
Porem mayor foy a gloria

De me ver de vós vencido.

Sem me terem refiftencia,

Os grandes me obedecerão

ComoEl-Rey roortotiveráo,

Em final de obediência

Efta copa me rrouxerão

El-Rey por cJla bebia,

Ella,& tudo o mais he nofíb

Poronde claro (e via,

Qne tudo me obedecia.

Puis tinha nome de voflo.

ilíírf.Si,mas luego de rondon
Là Fortuna dió la buelta.

>í/»í' Como?
Merc. Fue gran perdicion:

Porque en aquella rebuelta,

Mehurtaron raiiubon

Pêro bien melo pagaron,

Quando comigo riííeroa

1 Que aunqtjenicdcfpojaron.

Si uno de leda llevaFon

Otro de açotes me dicron.

,/í//w.Sanor,nam pofio goílar

De gofto,que he tam immenlo,'

Senaó muyto de vagar,

Façame mercê d^entrar,

E contarmoa por eftenço

Vãojc.& fica Mercmi»t

Adere. Yo tambien te contaria,

Bromia,fe quedas atras.

Que una noche,eno)arCeas?

Brom. Que?
Merc. Sonava,que te tinia;

Brom. Dize.

Merc. Par dies no dirê,

Soiíava.

Brom Bem que fonhavas?

Merc.Qae quando en la carat «ftavas

Que yo en fin recorde.

Brom. Pois tudo iííb receavas?

Jiderc. Sabe Dios,que yo acà fiento,

Spla una alma vive en dos,

La qual anda dentro en vós

Brem E qnc quer ella cà dentro?

Mere. Tambien eflb fabe Dros.

Payfe Bromía,& diz MtrCUm
Mere. Bem ie poderá enganar

Bromia.fegundo ora eftcu

Como Almenafe enganou,

Mas cumpremc ir ordenar,

O que meu pay me mandou
E porque feja guardada,

Eífaporta,& vigiada

De toda a gente nacida.

Me fera coufa forçada.

Ser tam deprefla a tornada,'

Qu ão preftes faço a partida

Vajf^
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Vayfe Menuri»,^ vem Sofea corecaio de Anfitrião

.. í ' - si»

fi<»/. Aníirriáo esforçado,

Bravo và por la bacalla

Siete cabeças llevava

De las mcjores.que ha bailado

Fal. Qiiien vienc de tierraagena,

y de la muerte eícapó,

La razon le permitio,

Que cante como firena,

Como agora hago yo,

Y pues canto tan gentil

Fuera Uanto fi muriera
Qaiero cantar como quiera,

una,y outra,y mâs de inil,

Que dígandefta manera.

Cani, Don golondion com Don golondrera,

Porei caminode otera

Rofas coge en la relera

Don golondron con don golondrera»
Fal. Quando yo vengo a penlar

Que uno matar.-ne quiíicra,

No hagoíinotemblar
Porque creo íi muriera,

No pudiera más cantar,

Porque eftando a un rincoa

De ia cala,a do quede,
Senti muy grande ronron

Y mirando.quê.miré

Vi que era un gran raton,,

Empero yo nunca fig-o

Smo coníejos auiy lanos.

Que en tftos calos livianos,

Quim deiprecia elininiigo,

insl vezes muere a lus manos,'

Pêro mi (cnoralli

Mato aiRey de los gilpazos

Yo como muerto le VI

Iuroamife,que ledi

Más de dós mil cuchalozos

Ypor meijbrardc afin,

Mevoy fieniprc acofa hecha.

Provar mi mano derecha,

Que uquel es boen capitan,

Quç dei tiempo Ic aprovecha;

Quequien hade palear,

Hade bufcar tiempo, y ora,

Pêro quierocaminar,

Que me muero por cantar

Todo aqucllo ami feiíora.

yem MtrcHrio,!^ díXil

Mil vezes comigo vejo.

Paraque meu pay fe afoute.

Poisem tam pequeno cnlejo
Lliemnnlcy tnlharanoutc,

A medida do dclejo,

Epois que como poílante,

A pi tudo fe reporta,

Rimas do grande Luh de\Camôes.
Chego agora nefte inftante

A eítrovarjquccfte bargante

Me nam chegue a cfta porta.'

5í/.No le que miedOjólucura

Nefte pecho íe me ena,

Por Dios.que feme afigura

Que ha mucho, que es noche efcura

Sin que venga el claro dia:

Mas iabed, que pienlo yo
Que el Sol,q43e no ie acordo

T)c con eldia venir

Que a noche quando cenó

Algun buen vino bebió,

Que le haze tanto dormir. ,

Mtrc.]i fintes comprida a noute

Que eu aífi mandeyfizer
Pois mais te quero dizer,

Q-ie fintiras muyto açoute.

Se cl quiferes vijter.

Porem pois efte bargante

Tem mcdrofo coração

Qierome fingir ladrão

Ou fantafma,6c pordiante

N:'m iràjfe vem á maó
' E com tudo ie paliar,

A falia quero mudar,

Na fuadetal feyçao,

Qie couces,8c períiar

Lhe facão hoje ailentar.

Que eu íou Sorea,eiie nam

..,#'P

Fal* Cafidhsntl

No veo paíTar ninguno,

En quien yo me pueda hartar»

Sol. A quien oygoaquihablar?

Mande Dios no fea alguno

Qie me quiera aporrear.

Merc. La carne de algun humano
Me feria muy íabi^ofa.

Sej.Oh. qu€ boz tam temerofa!

Hombres comes,ó mi hernianoj

Noesmejorotra cofa?

Carne humana es nfiuy aiezquiiu|'

O no comas deílo no.

Antes carne de gallina;

Pêro fc mas (e avezina.

Que más gallina,que yô?

Merc. Una boz de hombre aora

Alaorcjame bolo.

5í/.Pefate quien meparió

La boz traygo bolàdora?

Ella quifiera fer yo,

Pues mi boz pudo bolar,

/ Do la pudieíles oyr,

Por contigo no reíiir,

Me divieras de preltar

Las alas para huir.

JMerc. Que bulcas cabe cfllipuertaí

Homhre? fe queres ladron.

U[i



Himás do '4

Sef. Ay que el alma tenp.o muexta
OJupiterme convreica

Las tripas en coraçon. '

Merf. Quieni eresíquieres hablarr'

Sof, Soy quienmi voluntud quiere»

Merc. Pienças,que puedes burlar?

Sof. E tu puedes me quitar,

Que yo íea quien quifiere?

Mttcuritil

Ofas hablar tan ofado»

D'un velhaco bovarron?
Di quien eres.

Sof. Hum criado

Del lenor Anfitrion

Por nombre Solea Uamadoí

MerçMriOà

Pienfo qu*el refo perdifte;
Como te llamasitial hombre^

Saf. Solea íoy,íino me oyfte.

Mtremçl

i Como en pfeíóna tantriftei

O ias dençuziar mi nombrcí
Eftospunos llevarás

Pues tener mi nombre quicresi
Qaieresmc dizer quien eres?

S&f. Oh íenor nome des raâs,

Queyo fcré.quien tu quideresí
Mere. Con tan nueva talíidad
Andais por efta ciudad,
Delante de quien os mira?
Pues íi fois Sofea.tomad. J

Sof. Si me dás por Javcrdad,
Que me harás por la mentira?

Yque verdad es la,tuya?

Qie te quiero dar caftigo

>*/. Sino loy Sofeaíque digo
Quejupiter me deftruya

\dere. Mw&d el falQs Inimigo,'

Tomad elle bofcton,

Que yo foy Sofea y no vosj

'of.Ta Sofea?

Ií/êí-c. Solea por Dios,"

Efcravo d'Anfitrion

of. De modo que tiene dos?
^erc. No iendrâ,aunqu€ tu quiercj
Que ami Tolo canoció.

'01. Fues luego de quien íoy yo?
^ere. Si tu no fabes,quien eres

Quieres que yo lo iepa?

'of. En fin as me de hazer crcer

'

Que yo no íoy.qUícn ler folia.'

,ilI.P4rc.

Lith dêCámhsl
Merc. Quien folias tu de íerí

Sof. Tregoas me as de prometer
Dirte lo hç fin porfia

Merc. Prometo.

Sof. No me darás?

Merc No fino fuere fazon."

Sof. Pues Hermano, tu íabrás

Que mi amo Anfitrion

Merc, Tu amo?pues llevarás:

Mi amo es,quc tuyo no.

Sof. Ay que un braço me quebrôj
Merc. Mas que luego te matafle

Sof. Oxalá Dios ordenaífe

Que tu aora fueflcs yo
Y yo que te defmem,brafic."|

Mert- Efla tu tema tan loca

Punos te la han de quitar,

Dime di verguença poca>^

Que hablas?

Ssf Que puedo hablar.

Si me as quebrado la boca^

iWerc Diquien eres,fin fatiga*

Sof. Soy un honibre.em quien tudá«:^

Merc. Dime pues,que nombre as*

Sof. Como quieres tu,que diga.

Pai a que no me des más.

No nie as de hablar contrahechà

5»/. Toda mi vida paflada

Sofea fuy,y con dcfpecho
Aora foy que?no nada,

Que rus manos me an defecho»

'Merc.Cnyo eres,pues lasfientcs,

Dexandoconlcjos vanos:

La verdad.quefime mientcsí

Dâs con la lengua en los diantesi

Y yo doy te con las manos.

Sof.No conoces Anfitrion?

Merc. Hombre fin feio te llamoi

Tan fucra cftâs de razon:

Pienfas de mi,bovarron,

Que no conozco ami amo?
Sof. En fu cafa conocifte

Uno que es Solea,llamadoi

Hombre defpreciado y trifte?

Merc. Defla fuertc lo dixifte

Yo íoy trille y defpiciadol

Pues fabe que te allegó

A la muerte tu Fortuna.

Sof Pues luego fi yo no foy yQ
A unque nadie me mato,
Soy luego cola ninguna,
O diofes,que defconcierto

Yo por 7pntura foy muerto»
O muriome la razon
Yo no foy de A nfitrion?

El no me mando dei puerto?

Yq no fe que no eftoy loco.



l\z. Rmas ào

Demimadrenonaci
[vjoando.nohablo aqui?

Mtrc. Pues ioíTiega aora un pocq

Qiie yo tambien diré de mij

Yo no le que yo iby yo

Yo no re di con mis mantos

Milenor nomellevo,

A la guerra a do mato,

Aqucl ReydelosThebanos?
5<»/. Yo elTo muy bien Io fc,

Empero tu,que hazias

Qaando la batalla vias?

Merc. Efcucha yo lo dir^

Y ceíTaran tus porfias:

Odiando mi feácr andava

Peleando,y derramava

La langre de algun melquiiKÍÍ

Con una bota de vino

Yo el mio aC! eícentavag

5í/. Dize lo que yo hazia:

Con todo laber queria

Sola una cofa,íi puedo,

Tu pecho Anton,que lentia

^erc. Del beber grande alegria,]

Ydel peleargraa^miedo.

Sef. Y defpues.

iWírc. Muy repozado

, A dcrmir me eche de gordôí

DeldelSolhaftalaLuna

Scf Todo lo tiene contado,
En fiu Ccngo averiguado
Que yo nuloy cola ningunar
Pues de rodo en un inliante,

Me as echado de mi fuera,

A coníejame fi quiera,

Quien lerè da qui adelante

Pues no Iby quien d^anteserai

Merc. Quando yo no ler quifierc

EíTe.que tu íer defleas,

Defpues,que ya Sofea no íiicre»

Dartehe,fi te pluguierc,

Licencia, que todo feas. -

Y acogete luego amigo
A bufcar tu nombre digo
Pues Dios vida te dexó,
Qtie el Sofea queda comigo,

5p/. Pues contigo quedo yo
Dios quede hermano contigo,
Aora quiero yr allá,

A do mi íeííora eftà,

Contarte,como es venido
Mi fenor,mas ò perdido,

Siotro yo tiene allà

Todo lo tcndrà labido.

Mtrc, A hombre.
fc/i Mi voz lonò. ,

Merc. Aonde buclves aora
So(. Por Dios no fé onde vó.

Porque íi yo no foy yo,

Ni Almcna es mi íenorA

grande Luis deCamÕef,
Merc. Adonde vâs? "

Jo/. Con menfaje

Del ienor Anfitrioni

Para Almcna. .

Merc. A do falvuje,

Pues quebrafte la onnenajc^

Ahi verás tu perdicion.

Yo doy te coniejos fanos,

Y porfias otra vez?

Sof. Altos Dioíes íoberanos,

Pues me novalenlas manos
Fí^e A qui me valgan los pies:

Merc, Defta arte eniefian aqui,

Ahurtar el nombre ageno.

Va^feié" torna Solt(ti& iiz,\

Sef. Ay Dios como me acogi

O Júpiter alto,y bucno,

Que cerca la rnuerte vi?

Quierome yr a mi íenor

Contarle quanto he paliado,'

Y el me dirá de grado.

Si yo íoy fu ícrvidor,

£n que cola me he cornado.'

yafjt Sofea , & vem lupiter
, ^ Almna , & M

lupiicr,

Itip. Toda a peíToa difcrcta

Terá,lcnora,aírentado,

Que hum bem muyto defejadíj

Se hade alcançar por dieta»

para ler lêmprc eíhmado.

E quem alcançado tem
Tamanho contentamento^

Por conlervalo convém.
Que tome por mantimento;

A íome de tanto bem,
E poriílo ey de tomar
Eíle tempo tam ditolo.

Para a frota vifitar
"

E depois,quando tornarj

Tornarey mais defejofo.

Que pois taó bom cativeyrá

Me tem prela a liberdade.

Eu lhe prometo cm verdade^

Que torne ainda primeyro.

Que mo peça a faudadc

iílw. Ainda que fe poíTa ir

Mais afinha do que creyoí

Como ey de eu confintir.

Que le aja de partir

Na mclma,noyte,queveyo?

/«;>. Forçada he minha tornada

Mas muyto cedo virey

Porque deíque foy chegada
Acfte porto a armada
Ainda a nam vifitey

'AL Pwis«fcnor|taõ pouco eíUíi

\



Com quem vides índb, agora,

Façâlc como mandais.

tup' Vós me vereis cà leáora

Primeyro do quecuydais.

Vatfe,&vem AnfitriaStá' Softaté' dit» AnjitriSÓ*

yíaf.Km fim tu,quc cílás aqui.

liftavasjálâ primeyro

Sêf. Senor.ci ea que es aníi

Atif. E.U nunca entendi de ti

Qije eras também chocarreyroi

Sof. denor yo que eftoy prelente,

No (oy Soíea fu criado?

rfí»/. Creo que nam certamente.

Porque Solea era avilado,

E tu es miiy diferente.

Sof. Pues icnor en mi íè vc,

Que no foy quien^d'antcs crai

Bu'lvome
'Jlnf. Y para que?

Sof. Veríe a dicha me qitedé

Durmiendo poria galera

^nf. Pois me queres far^er crer

Huma cioudice tam faza,

Mais quero de ti faber.

Como nam entraftecm cafi

DeAlmena n)inha molher?
Sof.AixnquQ Sofca quifieflc

Lá verdad no negarâj

Aquelyoqueailâeílá
No quilo,quc a cafa fueílb

Eílotro yo,quc iva alláj

y con fúria tan crecida

A mi fe vino aquel hombrc,'

Que yo me puíe cn huy ia,

Y anfi le d^xc mi nombre.
Por me dexar el la vida.

Afif.QiiÇfn ièriá tamoufado.
Que tanto mal te fizelle?

Sof, Yo milmo Sol'allamado

Que a cafa era ya llegado,

Antes que de acá partiefle.

^nf. Tu chegafte antes de ti?

Efte he gentil desbarate,

hf Pues más le digo de aqui

Que vengo huyendo de mi
Porquo yo mifmo no me mate

énf. Erão dous,ou era hum fó.

Quem te fez aífi fogir?

^ef. Pefete quien me pariój

DigOjque era un foloyo,

Mil vezes lo he dedezir?

Fuede (er,qne naceria

Daque! hombre otço alguno^

Como aquel de mi nacia,

Porque aunque fucfle el uno,
Por más de quatro tenia.

El tenia mi aparência

Empero yo nunca vi

(llhPart.

Rimas do grande Luh de CamhTl
Taifuerça'ni tal potcnCil

Efta lola diíFerencia

Le tengo hallado de mi.

^»/. Pudeite dcUe faber

Cujo era?

Sof. Quien aquel yo?

Tuyolenordixo fcr.

'Anf. Nunca eu tive mais,que hum íó

E cíle nam quilera ter.

SoJ. Pues ícnor íi el bien doblado
Te lo mueflra agora Dios,

Deve fer de ti alabado,

Pues de un iolo criado

Te ha hecho agora dos

J(#»/, Antes para que conheçasj'

Que coufa hc mao fervidor,

Me pcfarà le afíi for

Que de tam ruinâ cabeças

Quantas mais tanto pior.

E já que faó tam incertos

Teus ditos para fe crer,

Muyto nielnoi- deve ler,

' Que deyxe teus defconcertosi

, £ vá ver minha molher.

''f

f«ofti& entra Almetía,& H^^l

Çl/w. Que fado que nati mento
De gente humana nacida,

Qued'efcaíl'o,& avarento •

IM unca confentio na vida

i
Perfeyto contentamento,'

Anfitriáo,q ue moltrou
hum prazer tam de fejado,'

A quem tanto o deíejou

, Na noytc,que foy chegado»

Nefla mefma fe tornou?

De fe tornar tam afinha

Sinto tanto cntriílecer

O lentido,& alma minh«,'

Quecerto.que me adivinhai

Algum novo deíprazer

Mas parece efte que vem,
Se nam cftou enganada:
Se elle he,venha com bem"

Pois que com íua tornada

Taõ trás tornada me tem

Entfá Anfitr'tã4ià' Sefetti^f diz

^nf. Com que palavras.fcnora

Podereis engrandecer

Tam íoblimado prazer

Como he ver chegada a hor»
Em que vos pudelle ver.

Certo graó contentamento
Tive de meu vencimento,

Mas máyoro eyde mim
De me ver pofto no fim

De cam longo apartaincntor

: " ' " HhS
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Alm.]i eu diííc o que fentia

De vinda tara defejada

Ivlas digair.e todavia,!

Como nam toy ver a armada,

Que me difle oje efte dia?

'finf. Delia venho cu inda agora

Defejolode vosvcr

Muyto mais,quc de vencer

Mas que me dezeis fenora,

Que oje me ouviítes dizer?

^/m. Senam eílava remota
Certamente,quclhe ouvi»

Quando oje partio daqui,

Que tornava a ver a frota.

Porque era forçado alíi.

'^nf. Socea.

Sol. Sfnor,a qui eftoy yo

Anf. Tu ouves cal deiconcerto?

&of. Grandes orejas ganó,

Pues eftando en cala oyó,

Quien eílâva allà ncl puerto.'

'Anf. Quando dizeis,que me ouviftes?

Alm. Oje quando vos partilles,

Auf. Donde?
Alm. Da qui de meven
Anf. Nunca vi grande prazer,

Que nam tenha os cabos triílcs^

Quantos males cl*improviIo,

Que cauiaó grandes mudanças,
Qucmolhcr de tanto a viío.

Agora minhas lembranças
A tem fora dcjuizo

Alm. Qucreisme fazer cuydar.
Que poderia fonhar,

O que pelios olhos vi?

Nunca vos eu mereci
Quererdcime experimentar.'

'Anf. Polto que he parapafmar
Ver hu m calo tani eftranho.

Todavia ey de atentar

Se podcrey concertar

Hum deiconcerto tamanho
Quando dizeis que vim cá?

Alm. Elta noyte,que paílbu

rfí».Daymea]guem,queaquileachou
Quemc vifle.

Alm. E,fl:c,que ahi cftâ

Sofea.que com vofco andou.

Anf. Sof.a podeíic Icobrar,
Que ontem me viílc aqui?

Sof. Nunca yo fune de mi,

Qiie u.e piidif íle acordar
DaquelJo,que nunca vi

Alm, Ori cn creo, &: he a(Ti

Qiic ambas vindes conjurados,
P:ira zombardes de mim
^1as eu darcy hoje aqui
Sinais que fpjí.o provados.

líí/w. Qiic finnis pôde «hi avcr
pc cncmiraiamnotcria,

Grande Luis de Cámdesi
Qiie nem foy,nem pódcígr?

Alm. Donde vim eu a laber

Novas de volia vistoria?

Anf Que novas?

Alm. Dirvolasey,

Afíi como mas conraftes»

Que na batalha mataftes

Aquelie foberbo Rey,
E tudo desbarataftes.

Nam fazendo refíílencia

N^umà batalha tam crua,

Dandovos obediência

Vosderáo hu ma copa fua

Lavrada por excelência,

Anf. Solea he culpadojfó

Neftes acontecimentos.

Se/. Soncncantamientos
Porque aquel hombre.quc^syci
Le contaria eftos cuenros.

Ví»/Quem he cire,que vos deu
Tais novas laber queria.

Alm.Q^cmíao pergunta?

Anf. Quem? eu.

Quercirin£ fazer Tândeu?
Alm. Mas vós me fazeis fandia»

Anf. Ora quero perguntar.

Que fíz fendo aqui chegado?
^/w. Pufemonos acear,

Anf. E defpois de ter ceado?

Alm. Fomonos ambos deytar,

Anf Nuuca queyra Deos,quc poffíj

Acharíena minha honra
Nenhuma falta,nem raofla.

Seja iílo doudice voíTa,

Antes que minha d«shonra.'

Soj. Biénio fupe yo entender, '

Que era eílo encantacioncs,"

V acra me aura de crer.

Quedos Sofeas puede aver,

Pues ay dos Anfitriones.

'Alm. Com me quererdes tentar

Tam trovada me fizeftes,

Qiie me nam pôde lembrar
Q^ie vos mandaíle moftrar

A copa,que me ontem déílfis.]

Anf. Eu copa?fc iflo ahi ha
Que eftou doudo cuydarey.

5<»/.Scnor,bicn guaruada eftâ

Alm. Bromea,
Brom. Senora, -;,

^ Alm. Daycá
A copa,quc ontem vos dcy.]

Sof P ues yo pari otro yo,

Y vos otro Aníitrion,

No es mucha admiracion,
Si la copa otra parió,

Ni a un fucra de razon,

^««ni
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Entra Broma com a cofai& diz,*

Eis aqui a copa vem,
Teílemunho da verdade.

Anf. O eílianha novidade!

Alm. Poderrrieá dczir a!gucm
Qiis o que digo fie falíidade?

'Avf. Soka,quaíido ontem cá vinhas,

l-^odermeas ncgar,ladraõ

Que lhe dcíle jis novas minhas,
.

E mais a copa,que tinhas

Guardada na tua n)áo?

SoJ. Senor,que no pude no,

Vera raifeiãora Almcna,
Siaqueleflbacà ordeno
No llcve efte yo la pena
Del maljque hizo el otro yó}

'Anf. O ra eu náo fey entender

Tal Ciilo,nem lhe acho fundo,'

Com tudo venho a dizer,

Que ha tantas cou fas no mundo
Que tudo le pôde crer,

Se vo> trouxer,queni vos diga.

Como efta noyte dortní.

Na nao crereis.que he a(íi?

Alt»- Nenhuma coula me obriga^

A que naõ crea,o que vi,

Anf. Se o patrão aqui vier,

Que he homem de autoridade,'

Crereis,o ique vos difl<:r?

ií/«í.Sim,que ninguém pode aver

Que me negue cila verdade;

'^«/iEa eítou em concruíaó
D^oje deíembaraçar
Tam enleada queítaó,

Anáo me quero cornar

A trazer cá Belferraó.

Sofeajaté minha tornada

Fica neíla cafa em ve!a.

Que eu armarey tal filada,

A quem ma mim tem armada^
Que venha hoje a cair nella.

Fajffe,én diz, Almenal

Air». Oh mulher triíle,& íufpenfa

Da mais alta confufaó*

Que nunca vio coração
Em que mereces a ©ffenía, .'

Que te faz Anfitrião?

Sempre de mim foy amado.
Tanto quanto em mi fe,lcntc,

Cocor?ição tam liado,

Que fe de mim era aufente,

Nelle o via 'figurado,

E pois moiher que comprillc

^/lIlhor que cu fidelidade»

Nam na vi, nem quem me viíle,

Q! e dos limites Tahifle

ni. Pare.

grande Lnls âe CamUs\ z^i^

Hum pou5:o da honcftidadé
Pois porque he tam tualcratadà

Innocencia tamfingela

Que a pena mais apertada,

He a culpa levantada

Ao coração livre delia?
'

Mas já que minha alma eílà

Sem culpa,doque padeço.
Seja o que for.que cu conhççQÍ
Que a verdade me porá
No que cu pola ter mereço,

Bromia,^

Brem. Seííora^

Alm.\r{\ mandar
A FelÍ!eo,quc vâ

Meu primo Aurélio chamar,'

Qie lhe quero perguntar,

Que coníeihoroadará?

E pois que Anfitrião

"Vay bulcar lomente,qucra
Lhe ajude a lua tcnçaõ,

Quero eu ter aqui taiTibemi

Qncm me de fenda a razaó.

Vajft Bromia , & vem lupter , c5* ^ií> í*^

f««ri

Jup. Grão defconcerto tem feyto

Anfitrião com Almena,
Qualquer delUs tem ducyto.
Eu fou o que venço o preyto,

E ambos pagão a pena

Querome ir lá desfazer

Tam trabalhola demanda.
Por nos tornarmos a ver,

Poiqucem fim,quemmuytoqueri

^
Com qualquer defculpa abranda»

E pois que a afisyção

Hade mudar tam afinha,

Quero ir alcançar pcrdaó
Da culpa,que fendommha,'
Parece de Anfitrião.

Ví/íw. Perece que torna cà
,

Anfitrião.qucjá fchia:

Nam íey a que tornará,

Senam felhepeza jà t
Dos enganos,que tecia,'

2$tf. Seííora nam aja error
íf

Que tantos males me faça»

Porque fe o contrario for,

Pequeno fera o amor, =

Que manencoria dcísfaça, ?

E pois com tanta alegria

De tantos perigos vim,
Pcfarmea íí achar no fim,"

Que huma leve zombaria
Vos pofla agravar de mim.'

5^/«>. Com palavras de dfshonra

Hh 5 Nam
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Nam fe Kâde tratar quem ãma,

Nem zombaria fe chama,
Porexprimentar ahonra

Pór em tal perigo a fama.

Bem tive eu para mim
Qiie era aquillo experiência

Jup. Errey,no que cometi,

Bem me bafta a penitencia.

De quanto me arrependi.

E le fiz algum error.

Com que voflb amor \c mude,
De qnem volotem mayor,
Nam exDrementey virtude,

Mas exprerRentey amor
Que le com calo tam variij

Folguey de vos agaítar,

Foy amor acreicentar

Porque âs vezes hum contrarÍQ
Faz leu contrario avilar, -

Da qi)i vcm,que a leve magoa
Firmeza,&: ateyçoes augmenta.
Como bem fe vè na frngoa,
Onde o fogo fe acrefenta,

Borrifandoo com pouca ogoa.
Se hum mal grande le levanta
Num coraçâo,que maltrata,
A àfeyçáo desbarata

Porque onde a agoa he tanta
O fogo d'amor fe mata.

E pois tive tal tenção,

Perdoay,lenhora,a culpa
Defte voflo coração.

\4lm. Nam fealcaqçaaíTi perdão
D'erro,c|ue nam tem defculpa.

lup. Ora pois afG tratais.

Quem em tanto nico pos
O amor,que vòs negais.

Eu ni^aulentarey de vò;.

Onde mais me nam vejais.

Que pois defculpa nam tem
Coração que tanto quer,
Voume,que naó lerá bem
Que quem vós nam podeis ver,

Que pofla mais ver ninguém.
Se alguma ora meu cuydado
Vosderdor,em que pequena,
Peçovos pois fuy culpado.
Que vos nam pefe da pena.

De quem vos foy tam pefado.

Edrlpnis,qucâ defventura

riifernefte coração
Debayxo da fc pultura,

As letras na pedra dura
VoíTa dureza dirão

Ifto vos ey dizer,

Que me tnfinou mmha dor,

Sequiferdes leda fer

Nunca cxpirementcis amor,
E hl quem volo nam tiver.

Deyxayme ir nana me ten hai

grande Luís de CamÕesI
'

^Im. Anfitjiâo nam cíiòrekj.

Anfitrião.

Inp. Que quereis.

Ou para que nomeais
homem,que ver nam podeis?

Alm. Anfitrião le eu cauley

Commanencona pequena
Coufa,com que omagoey.
Eu quero cair na pena

Defla culpa que lhe dcy.

/«;>. Sempre lerey magoado.
Se vofla mâ condição

Me nam perdoa o pnflado

ví/w. Perdoo,& peço perdão

De lhe naó ter perdoado^

$6f. Noleperdonejcnora,

Hafta quecondevocicn
Tambien me pida perdon,

Quebienie meacuerd.i aora

Que me ha Ilamado ladron.

Inp. Sofea.

Sof.^ítnoT.

lup Vay buícar

O Piloto Belferrão

Dirlhas fe dcíembarcar.

Que me parece razão.

Que venha hoje câ cear

Sof. Si lenor,voy a la ora

J«p. De nenhuma calidade

Cures de fazer demora;

Enós vamonoSjlenhora,

Confirmar noíia amizade.

Vãofe^é' vem Mercurioté' áíx^

Grandes revoltas vão là.

Grandes acontecimentos, -^

Cumpreme,que efteja cà

Era quanto meu pay eftâ

Em léus defenfadaroentos.

Porque vio Anfitriã©

Vir da nao muy apreflado,

E tendo corrido,6c andado
Nam pode achar Belferrão

Que lhe era bem eícufado

Pareceme,que virá
\

"Ver fe lhe abre a qui alguém^
Mas porem le chega cà,

já pode fer que fe vá

Mais confuio, do que vttíil

Entra Anfitrião,i^'dix,l

Anf. Quisnos nofla natureza

Com tal condição fazer

Que jâ temos por certeza

Nam aver grande prazer.

Sen) meftura de triileza.

Efte decreto elpantofo,

Que inílituyo nofla forte», ^

He



Rimai
•~\He tal,Sc tam rigurr>

Qiie ningiiem ante-j-íJa morte

Se pôde chamar ditoío,

Com eftaj LI fia balança

O fado grande,& profundo-

Nos refrea a eíperança,

Porque ninguém nefte mundo
Butque bemaventurança.

Eu que ciiydey dcviver

Sempre contente de mi

Com tamanho Rey vencer

Venho achar minha tnolher.

De todo fora de fi,

Mas doutra parte,que digo,

Que fé verdade,o que vi,

E oqueeliadiaheafii,

Virey a cuydar comigo.
Que eu lou a fora de mi

Quero ver fe acho já

Fora de tam fecosnós

Ou de cafa

Rderc, O de aUa

Quienlois?

j^nf Abre.

Mtrc, Santo Dios
Pucs no osconocen a cá?

jinf. O que gentil deíVario,

Abrime ora le quilerdes.

Merc. No harè,quc en mi confio,

Qu e da fuera dormircdes.

Que no comigo amor mio.

Que cancion para oyr.

Jlhf, A Solea zombas de mi?

Ora querome fingir

Que inda o nani conheci.

Por ver feme quer abrirj

A fenor,nam abrireis?

Mtrc. Qiie quereis hombre porDios?J

jinf. Duas palavras de vós.

Merc. Tengo dicho màs de íeis,

E aora me pedis dos?

De fuera podeis dormir.

Que entrar no podeis acá.

^nf. Ora acabay abri la.

Msrc. Digô,que no quiero abriri

Dixe dos palabras ya.

^ttf. Ora fus bargante abri

Merc. Si note buelves de aqui,

A gran peligro te otreccs.

dií»/C Velhaco,nim me conheces,

Ou tílás fora deti?

ilí/crf. Bonico venis amor-

Qiiien rois,quehablaistanoíado?

Jinf. Abre que iou teu lenbr,

Merç, Buelvaledeílotro !ado,

Yconocerleemejor*

jínf. Sofea moço,

Merc. AíTimellamo

Huelgome que lo fepais,

EjDpero digo,que os vays.

Lutsde Cdmõês] i^f
Que Anfitrion es mi amó^
Vós hl bulcar,quien íeays.

Anf Pois quero labef de U
E-uqnemlou.

Mtrc. Y quien fois vós?

Como os llaman?

'jlnf. x^bri.

iWírc. A vós os Ilaman abri?

Pues abri,andad con Dios.'

'^tjf Quem ha,que pofla lofrer

Em lua honra tal deílroço.

Que para me endoudecer

Mc tem nagado a mulher,

E agora me nega omoço?

A/erc* Mira el encantador

Como fílaftima y Hora

Yfuefle tomar sora

La forma de mi lenor,

Paraengaiíar mi fcnora,

Pues elpcrá y no os vays,

Per un elpacio pequeno

Verna,quien repveientais,

Y el os hará.qua bolvais

El fallogefto alu dueiío.

I<Í»A Vay velhaco,?.- chama cá

Efle fallo feyticeyro,

Que íe ellc dentro eftá

Efta efpada julgará

Qual de nós he o verdadoyrol

Vayfe Mereum,& vemfoft».& Btlfmilti& diz Bilj

ferrão,

B<//. Ora ninguém prefumira.

Que tinhas tam ponco filo.

Pois vas achar d^emproviío

Também forjada mentira,

Que me faz cair de rilo.

Hum moço.que aleyantou

Tal graça nunca naceo,

Porque vos jura,que achou,

Que ou elle em dous fe pcrdeoi

Ou de hum dous tornou.

5o/.Patron,queno burlo no^

En uno fon dos unidos,

Yen dos cuerpos repartido,

Yo foy el.y eles yo

De un padre, y madre nacidos.'

Bel E íetu que la eltâs

Tam velhaco he como ti.

Sof. Mas aun pienlo,que es m^s.

Por delante,y por detrás

Todo le parece ami.

Yfuegfan mercedde Dios
Aiuntar a mi m às uno
Que peor fuera de nós,

Si Dios me hiziera ninguno^

Que nodeOno hazer dos.

Bel. Aííique íete perdefte

Vieílc a cobrar mais hunaj,

Mu/

tA>



Muygentil conta fízèílc^

Tois que perdido íoubefte

Que eras dousjlendonenhum»
Sí/Pues tenels por abufion

V^crdad tan clara.y tan râía

Aunqueponeadmiracion,
Qíiiera i3ios,quc aUâ cn caí»

Isl o hulleis otrõ patron'

Vi»/ O patráo,que fay bufcar
Parece que vejo yir

Nam Jey quem o fey chamar:
Mas que me ádc aproveycar

\

V Nano me quererem, abrir

4Í BelfmSo:

Belf.Aftnor

Já íinco,que fiíy culpado,'

porque quem he convidado,
5e tam vagarozofor
Merece nam ler chamado.

^ef. A vòs,qué vos convidou?
Belf. Soíea.pormandado feu.

àínf. Diffa Patrão nam fey eu»
QaeSoleajà me negou,
t jâ fenam dá pormeu.
3í fe algum vos foy dizer.

Que eu vos chamo a minha meíâ
Malvosdirl Jecomer,
Quem de toda lhe he defef*

A cafajôc mais a molher.
íf//^ Qiem heefle taó oulado,

Ojis vos iíTo fez lenor?

áífjf. Soíea creyo.que enganado.
Por algum ene intador.

Que a honra me tem roubado.'

BdferraS.

Seelle aqui comigo vem,
Iflbcomo podefer?

'^nf. Ha,qae ira que vou ter

Tam cega a viíla me tem
Que mo nam deyxava ver.

Porque razão,c3vakyro,
Naó me abris quando vos mando?
Vós fazeifvos chccarreyro?

Sof. Yo fenor,y como.y quando?
^nf. Quereislo faber prinjeyro.

Efperay dírvoloha,

Mas lerá por outro fom,

Sof. Ah fenor Aíifítrion,

Porque matandome eftà,'

Sin delito yíinrazon?
'Anf. A gora,que vos eu dou:
Me chamais Anfitrião
F. pira me abi irdes nam?

Lelf Effc n^oço.cm que pecou
Porq.ie p?ni fem razão

No ipaii por amor dcmi.

Rimas do grdnde Luís de Camoesl
Anf. Nái>,qiienaõ lovXçiWencr
£u íou hum encantadofj^

/ Nam no dizeis vós aífi,

Ladraó,perro,enganador?
So/iPorque fuy preito a Hamar

Por lu mandado ai Patron^
We quiere aora.matar?

'Anf. Qrem volo mandou bulcar.'

5e/. Sinoay otro Anfitrion,

Vueftra mercê íin dudar
Anf. Eu te mandey?

i ^tf/. Si fcfíor,

Si otro no.

Anf. Otro â qui.

Por quem tu zombas d« mi?
Pois fó defle encantador
Me quero vingar de ti.

Sõf.Oh lupitera quien bramo
Porfu bondadque me vala.

Pues porque SoIea mellamo,
Yo milfiicy defpues miamo
Medieron vcmdamala;

Entra 1uftter,(^ df3í

hp. Qiiem he ó tam atervido,

Qje a qui oufa de fazer

Tam revoltofo arroydo,
Com meus moços fem temer,"
Qne fuy fcmpre iam temido?
Quem aqui faz uniaó
Toma muy grande defpejo.

Btl. Oh que grande admiração!
Vejo eu outro Anfitriã»,
Ou he lonho ifto,que vejo?

SeJ. No mirais la encantacion,
Qne aquel hizo a mi fenor?
El que lale.Belferron,

Es el cierto Anfitrion,

Que eftotro es encantador.'
lup Sofea.

S(i(. Miíenorya vô.
Inp, Patrão (ó por vós eípero."'

5í/. No oslodiziayo,

Quecíleera el verdadeyro,'

Y cfle que allâ queda no?

AnfitriaiS»

Bargante adonde te vàs?

Fazes teu Icííor fandeo?

PiMs efpera,& levaris

lup. Odla rornay por detrás'

Nam deis no moço,que he meuJ
Anf Voiíoí
lup. Meu.

^f»/. Podeiíloaver,
Que outrem minhas cnuías tonae?
Vòs galante aveis de fcr,

O que me comeis o nooie,

.Caía;
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Cafa moços, 8c mur*" ^
Eu vos farey conhecer,

Com quem tendes eíle tratoj

Jup, Soíeaj

So/. Senorè

Jup. Vay dizer,

Que aparelhem de comera
Em quanto efte doudo matoJ

Belf. Oh Í£íior,naa3 fejaaffim.

Haja em vòs concerto algum,

E íenamjpoisaqui vim,

Farey que lô tome cm mim
Os golpes de cada hum.

lup. Patrão vofla boa eftrela

Me fará deyxar com vida.

Quem me nam merece tella»

^tif.Nã.0 na tenho eu mereeidi

Pois que vos deyxo com clhé

Belf. O homem que for fefudo

Wu matam grande queftãoj

Hadc cornar por efcudo

Ajuftiça,£c arazáo,

Qiie eítas armas vencem tudo|

E pois eíTa natureza

Muytos homens faz iguais

Dé qualquer de vós finais

De quem hc para certeza

Daforma,que ambos moftraisí

lup. Sou contente de moftrar

Pelos fitlais,que vos dou
Que faó cftes lem faltar

iS«f.Que finais podeis vós dar»

Paraque fejais quem fou?

J«;».eftcs,que logo vereis

Se (aó váosJe derais:

Patrão vós jedc juiz.

Que vós logo enxergareis

Qual mais verdade vos diz.

Self^Eu nam finto onde confifta

A cura defta doença.

Que ha tam pouca differença,

Qiie aquelle em que ponho aviíta

Por eíle dou a fcntença.

Mas íenor vós,que ordenafttSi

Queo iuizdiílofofleeu.

Quando fe abatalhadcu

Dizey que me encomendaítcs,

Que ficaíTe a cargo meu.

Jap.Deyvoscârgo que eftivefle

Toda armada a bom recado,

E le mal vos fuccedefle,

QiiC para os vivos ouvefle

í^ refugio aparelhado.

Belf. Ora vós quantos dobróM
Ededia nventrcgaftes?

'dSnf. Trcs mil, Sc vós os contaftes,

B elferrão*

Ambos íeis Anficrioens

l^los finai3,qus moftraftejj

Luhâe Camões':
^

' -< 'J#,
lup. Para fer mais conhecídl

A tenção deite fandeu.

Vede eftoutro final meui
Qiic nelte braço a ferida,

Que me el-Rey Terela deu

Belf, Moftray vós fenor tambensi

Anf Aqui o podeis olhar.

Belf. Oh coulâ para cfpantar!

Que ambos a ferida tem

Dum tamanho,em hum lugar! i

VemSõft*,^

Sd/.DIie mi lenora Almena,

Que no fcha de affi d^eftaí,

Con un bovo a razonar.

Que fc le enfria la cena.

Jup. Belfarráo vamos cear*

^»f. Belferão naõ medeyxeís

Como também me negais?

lup. Anday nam vos detenhais,

Vamos comer le quereis,

Nam ouçais hum doudo njâls^

'Anf. Ah maosaffi me ordenais

O íFenfa tam mal olhada,

Eu farey íe me efperays

Com que todos conheçais ';

Os fios da minha efpada

tup. As portas preftes fechemos^

Nam entre eíle doudo cà,

j|p/! De fuera fe dormirá

Entretanto,que cenemos,

PuedepaíTearicallâ.

Vaife dentroté" fie» Anfitrião (Í,á' M«il

Af>f. Oh ira para íe naõ crer

Em qUe minh*alma íeabrala^

Que me faz endoudecer,

E nam me ajuda a romper

As paredes defta cafa,

E porque? nam tenho cu

Forças que tudo deftrua,

Pois que tanto a falvo leu»

Outrem acbo que poflua

A milhor parte do meu?
Euircyójc bulcar,

Quem me ajude a vir qucymaif

Toda efta cafa fem pena.

Donde veja arder Almena
Com quem a vejo enganar»

Sae Anfitrlàm por huma porta, & tfutfapof úutra, vi0
Aurélio,^ hum feu mofOf^ di^.

'Aur. No halló a mis males culpa

Paraque merezca pena
La caufa qne me condena.

Hdoç. Efia eíia' gentil defculpa»

Para oje dar a Almena
'

Temn4

''*1



Temnò mandado cliamar;

E clle^ftá um deícuydado,'

Aurélia.

limsdõ grande Luís de C^wSes:

4i-

MoçOjquerefnTe matar?
Que dclculpa poílo dar
Melhor que eítc raeucuydadol

^Bí0f. E naó ha mais,que fazer,

Com ifib a boca me tapa
Para mais nada dizer?

'/íur Ora daroc ca efla capa,
E vamos ver,o que quer.
Nam trates de mais razão,'

H Pois nam ha quem te refiftc,"

Qtjc veyo outra novação.
3ítf-^f. Q.ieht?
^«r. Ou memente a vifta

Ou euvejo Anficriam,
Meço E,u ouvi a Feliíeo,

Odiando cá trouxe o recado,'' v
Como clle era chegado» cf,'E quisme dizer,qi||p veyo .;^
Doíilo delconcertado.

iíwr. IlFo quero eu ri faber,

Poi^s que tal coufa fe loaj ; ,.§

Sefiorpod efe dizer

Qiiea vinda íeja muy boa,] ,'^
^Anf. Eíia nam pódeella íer.
-f«r. Porque nam?
Anf. Porque he roubada

iVlinha honra (em temor,'
E mmha cala tomada,
E voUa prima enganada

^

Por hum grnnde encantado^
Aur. Ido he Certo?

-í»/. e u ar.ifeflo,

ii. tudo tem jàporleu
Aduicero.ô: delhonçfto,
Tem me tomado o meu geílo,'
E fazlhe crer,que faó cu.

'Aur. Contais hum calo d^eípanto^
E pois nam podes entrar,
Defcndeyme porem tanto.
Que ey dela de chegar
Para vcr.quem pôde tanto.

yajffe AurtUo dtntro^é' dm Anfitriti,

'Afif. Se ver deshonra táo clara
Me nam ti vera o fentido,
Totalmente endoudecido.
Que gravemente-chorara.
Ver tam grande amor perdido?
E quando vejo a verdade
Dnuofío amor,& amizade
Dfsfcycocomtanra magoa,
Enchcmícme os olhos de agoa;
Ea alma de faudade.

A íTi que quis mmha eílrella

Para nunca íer cone-
Que agora eftando preícffíe

;Vi va mais faudoío delia,

Que quando delia era auíente,
Efta porta vejo abrir

Com ímpeto de mafíado.
Que podereis prelumir?
Que vejo Aurélio lair,

Como homem delatinado."

Vem Aurélia, (^Belferrâb, & Stfeal & ia, Au^
: rtlio,

ií«r. Oh eftranha novidade,

O cauía para nam crer.

Belf. venho cego de verdade,'

Que não poderão íofrer

Meus olhos a claridade y
&/. Ohtrilleque vengo ciego

Con rayos,y convifíoncs,

Y deftas encantaciones

Si nueftracafaardc en fuego,'

Han le de arderimis colchones;

Aureli»,

' Vamos a Anfitrião

Contarlhe coulas tamanhas.'

'Anf Que vay laque coufas vão?
AuTy Maravilhas tam eílranhas
Que me treme o coração.

Porque aqucUe homcm,quc aí&
Tantos enganos teceo,

Como era coufa do Ceo
Tanto que eu apareci

Logo deraparcceo.

E em drfaparecendo
Com ruydo grandc,& horrcndq
Toda a cala alumiou,
E de arte nos inflamou.

Que nos viemos acolhendo,'

Do rayn que nos cegou,
eftesa contecimentos
ISam fam de humana pcíloà
Vos ouvis a voz que fpa

Efcutay,eftay atento

yejamos,o que pregoa

Vezielapiterde dtntrii

'Anfitriâo,que em teus dias
Ves tamanhas eftranhezas,
Nam te cípantem fantefias.

Q(ie ás vezes grandes triftezaí

Parem grandes alegrias.

Júpiter faó manifeílo
Nas obras de admiração,
Que por mi cauladas faó
Quisme veftir em teu geílo,"'

jPor honrar tua geração.

\



Tua molhei" parira

Hum hiho de mim ,.ddo.

Que Hercules fe chamará,

O mais valente,5c esforçado»

Que no mundo le achará

Com eíle teus lucceílbres

Se honrarão de ferem teus,

E darlheháo os eícriptores

Rí}*t'is do]^ fe Luís âê Canwês^
Por doze trabalhos fensj

Doze milhões de louvores^

Edefia iluftreíadiga

Colherás muy rico fruyto.

Em fim a razáo me obriga,

Que tam pouca delia diga,

torcjue o tempo dirà muytq.

Hi

PROTESTACAM DA FÊ"

A^ti^ella fanãa bíírc($ ^ f^^ fe em^regi^

S^jfíra no alto mar com hom jo<ueYnOi

Qj^e fío phYe pfcçtdor firmefc entregfí^

JPor m'^0 do Hni^erfpíl Senhor Eterno:

Qj^pois nji cUroo^orto,a ^ue navega.

Sempre ondas njtncerií^do efeuro Inferno^'

A' Catholicfi Mãy Romana Ijf eia,

Quanto digo, <S» diJfer^Çtígepo Jeia.
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